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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada
perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Faktor-faktornya adalah
ukuran perusahan, jumlah anak perusahaan, proporsi hutang perusahaan dan rasio
cepat.Sampel pada penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling.Sampel yang
diperoleh dari dua puluh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan
pengamatan tahun 2014, sehingga sampel yang terpilih sebanyak 20 sampel.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi
berganda. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa audit delay secara signifikan
dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Dan nilai adjusted R2 sebesar 82%, dari hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, proporsi hutang
perusahaan dan rasio cepat hanya mampu menjelaskan variabel audit delay sebesar 82%
Kata kunci :audit delay, ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan
Pendahuluan
Setiap akhir tahun dalam periode bisnis,
manajer
dari
perusahaan
harus
memberikan kondisi keuangannya kepada
pihak pemegang kepentingan melalui
laporan keuangan.Menurut Hery (2013:4)
laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat
informasi
yang
menghubungkan
perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan,
laporan
keuangan
tersebut harus diaudit sebelumnya oleh
auditor eksternal untuk memeriksa apakah
laporan keuangan itu wajar atau tidak
wajar diungkapkan secara penuh kepada
para pemegang kepentingan. Laporan
keuangan yang telah diaudit akan
memberikan suatu kepercayaan dan
manfaat lebih bagi para pengambil
keputusan. Manfaat dalam pengambilan
keputusan terhadap kondisi perusahaan
yang baik atau buruk melalui laporan
keuangan yang diaudit akan memberikan
acuan bagi para pemegang kepentingan.
Oleh karena itu, auditor eksternal dituntut
untuk memeriksa dan mengungkapkan
sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku

Umum
di
Indonesia
(PABUI).Segi
profesionalisme dari seorang auditor
adalah ketepatan waktu menyampaikan
hasil secara akurat.
Cepat lambatnya suatu laporan audit yang
dikeluarkan akan menghasilkan suatu
rentang (Interval) diantara akhir periode
bisnis, penyiapan laporan keuangan sampai
laporan audit selesai disebut audit delay.
Audit
delay
dapat
mempengaruhi
ketepatan waktu suatu informasi keuangan
yang mana informasi keuangan tersebut
dapat
mempengaruhi
reaksi
pasar
keuangan, sebagai penyedia informasi
keuangan yang terpenting, audit delay
merupakan salah satu fokus utama dari
para regulator, perusahaan dan investor,
karena audit delay berpengaruh pada
ketepatan waktu dan ketepatgunaan pada
saat
pembuatan
keputusan.
Ketidakhirauan mengenai audit delayakan
berdampak pada kualitas pelaporan
keuangan dengan cara tidak memberikan
informasi kepada investor pada saat
dibutuhkan.
Jadi
waktu
untuk
menyelesaikan audit merupakan salah satu
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faktor yang mempengaruhi pengumuman
laba.
Batas
waktu
BAPEPAM
tentang
keterlambatan publikasi laporan keuangan
yaitu 90 hari atau bulan ketiga setelah
penutupan buku. Hal ini sesuai dengan
keputusan BAPEPAM No. 36/PM/2003
tentang kewajiban laporan berkala yang
telah diperbarui dengan keputusan
BAPEPAM
No.
40/BL/2007
yang
menyatakan bahwa apabila terjadi
perbedaan
antara
ketentuan
yang
ditetapkan oleh BAPEPAM dan Lembaga
Keuangan (LK) dengan otoritas pasar modal
di negara lain maka batas waktu
penyampaian laporan keuangan berkala
dan batas waktu penyampaian laporan
keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan
LK dilakukan mengikuti ketentuan di
negara lain tersebut. Ketentuan ini berlaku
bagi Emiten yang sahamnya terdaftar baik
di Indonesia maupun di negara lain.
Apabila ada pelanggaran maka akan
dikenai sanksi sesuai dengan UndangUndang yang berlaku.
Keterlambatan
publikasi
informasi
keuangan
akan
berdampak
pada
ketidakpastian keputusan yang didasarkan
pada informasi yang dipublikasikan
sehingga dapat berdampak negatif pada
perusahaan. Contoh seperti investor akan
ragu-ragu untuk menanamkan sahamnya
karena belum terbitnya laporan audit. Para
investor akan menunda pembelian dan
penjualan surat berharga sampai laporan
keuangan dipublikasikan. Terjadinya audit
delay dapat dipengaruhi oleh auditor tetapi
dapat dipengaruhi oleh pihak manajemen
pula. Jika terdapat berita baik seperti
mendapatkan laba yang tinggi, maka pihak
manajemen biasanya akan melaporkannya
secara tepat waktu. Sedangkan, jika
terdapat kabar buruk seperti perusahaan
mengalami kebangkrutan, maka pihak
manajemen biasanya akan melaporkannya
tidak tepat waktu dan membutuhkan
pemprosesan audit yang lebih lama.

Terdapat banyak faktor-faktor yang
mempengaruhi audit delay, seperti ukuran
perusahaan, jumlah anak perusahaan
(subsidiaries), rasio dipercepat dan
proporsi hutang perusahaan. Auditor
cenderung akan memerlukan waktu yang
lebih banyak dalam mengaudit perusahaan
yang memiliki ukuran perusahaan lebih
besar. Salah satu ukuran perusahaan ini
dapat dinilai dengan total aset perusahaan.
Hasil penelitian Rachmawati (2008:8),
menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan
memiliki pengaruh signifkan terhadap
Audit Delay yang berarti bahwa semakin
besar Ukuran Perusahaan maka semakin
pendek Audit Delay.Jika perusahaan
memiliki anak perusahaan maka transaksi
yang dimiliki klien semakin rumit karena
perlu membuat konsolidasi.Hasil penelitian
Cindi Limanto (2014:29) Jumlah anak
perusahaan
dapat
menjadi
suatu
pengukuran atau kompleksitas perusahaan
yang dikerjakan.Pada penelitian ini
penghitungan
likuiditas
dan
rasio
solvabilitas menggunakan Acid Test Rasio
atau Quick Rasio dimana kemampuan
perusahaan untuk membayar kewajiban
lancar dilihat dari aktiva lancar dikurangi
persediaan, sedangkan Debt To Total Asset
Ratio dimana kemampuan perusahaan
memenuhi kewajibannya dilihat dari total
hutang dibagi total assetnya.
Banyaknya peneliti yang melakukan
penelitian terhadap audit delay sebagai
variabel dependen dengan variabel
independen yang bervariasi, baik secara
parsial maupun secara kumulatif. Hal ini
menunjukkan bahwa audit delay masih
mendapatkan perhatian besar. Sebab,
audit delay dapat berdampak negatif
kepada
reputasi
auditor
maupun
perusahaan. Upaya dari penelitianpenelitian yang telah dilakukan oleh para
peneliti terdahulu menunjukan masih
adanya upaya dalam memperbaiki
kecepatan dalam menghasilkan keputusan
audit dari berbagai variabel independen
yang mungkin mempengaruhinya. Hal ini
yang menjadi alasan utama bagi penulis
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untuk melakukan penelitian terhadap audit
delay.
Rumusan Masalah
Permasalahan yang penulis rumuskan
dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah
ukuran
perusahaan
mempengaruhi audit delay ?
2. Apakah jumlah anak perusahaan
mempengaruhi audit delay ?
3. Apakah proporsi hutang perusahaan
mempengaruhi audit delay ?
4. Apakah rasio cepat mempengaruhi
audit delay ?
Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari
penelitian ini antara lain :
1. Untuk mengetahui apakah ukuran
perusahaan mempengaruhi audit
delay.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah
anak perusahaan mempengaruhi audit
delay.
3. Untuk mengetahui apakah proporsi
hutang perusahaan mempengaruhih
audit delay.
4. Untuk mengetahui apakah rasio cepat
mempengaruhi audit delay.
Kajian Pustaka
Auditing
Auditing merupakan kegiatan dalam
memberikan jasa pengevaluasi, pengkritik,
dan memberikan masukan, yang dilakukan
oleh auditor yang kompeten dan
independensi.Sehingga,
hasil
yang
diberikan merupakan hasil yang bebas dari
berpihak
kepada
siapapun.Dalam
pengertian
disini,
auditing
juga
memberikan sebuah kepastian bagi
penggunanya
dalam
mengambil
keputusan.Auditing adalah pengumpulan
dan evaluasi bukti tentang informasi untuk
menentukan dan melaporkan derajat
kesesuaian antara informasi itu dan kriteria
yang ditetapkan.

Auditing akan dilakukan oleh pihak yang
memiliki standar profesi akuntansi publik,
yang dimana tercantum kata kompeten
dan independen. Karena dengan adanya
suatu kompetensi, dan idependensi
seorang pengevaluasi, maka hasil dari
evaluasi akan bebas dari unsur kolusi,
korupsi dan nepotisme.
Auditing adalah suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kritis dan sistematis oleh
pihak independen, terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen, beserta catatan-catatan
pembukuan
dan
bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk
dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut
Agoes (2012:4).
Tujuan audit secara umum atas laporan
keuangan oleh auditor adalah untuk
menyatakan pendapat atas kewajaran
dalam semua hal yang material, posisi
keuangan hasil usaha dan arus kas yang
sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum di Indonesia (PABU). Kewajaran
laporan keuangan dinilai berdasarkan
asersi yang terkandung dalam setiap unsur
yang
disajikan
dalam
laporan
keuangan.Asersi
adalah
pernyataan
manajemen yang terkandung dalam
komponen laporan keuangan yang dapat
bersifat implisit atau eksplisit.
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.
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Pelaporan keuangan
Pelaporan keuangan merupakan suatu
kegiatan dalam mencatat dan menyajikan
laporan keuangan serta informasi lainnya.
Hal ini berarti apabila penyampaian
laporan
keuangan
terlambat,maka
informasi yang didapat akan kehilangan
relevansinya dan secara tidak langsung
sebagai sinyal buruk bagi perusahaan.
Sebab, informasi dalam pelaporan
keuangan meliputi penyusunan dan analisis
atas hasil penyelenggaraan pembukuan
yang akan sangat bermanfaat bagi pihak
yang berkepentingan. Pihak-pihak yang
berkepentingan
dalam
mengetahui
informasi keuangan adalah pihak intern
dan pihak ekstern. Pihak intern itu meliputi
pengelola (manajemen) perusahaan yang
bersangkutan untuk menyusun aggaran
belanja, sebagai pengawas pelaksanaan
belanja, pengawas kegiatan, analisis dan
interpretasi. Sedangkan pihak ekstern
terdiri dari investor, pemerintah, dan
pemilik (persero) perusahaan yang
bersangkutan.Perlu adanya
informasi
untuk meyakinkan kinerja perusahaan yang
sejalan dengan visi misi perusahaan ke
depannya.
Prinsip utama pelaporan keuangan adalah
akuntabilitas publik, signifikansi ekonomik,
dan stewardship.Pada praktiknya, masih
terdapat berbagai masalah yang berkaitan
dengan pelaporan keuangan terutama
ketidakterbukaan
dan
ketidakjujuran
penyajian informasi oleh pihak perusahaan
yang menyebabkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap kualitas pelaporan
keuangan.
Laporan keuangan
Laporan keuangan merupakan gambaran
dari suatu perusahaan pada waktu tertentu
(biasanya ditujukkan dalam periode atau
siklus akuntansi), yang menunjukan kondisi
keuangan yang telah dicapai suatu
perusahaan dalam periode tertentu.
Dengan kata lain, laporan keuangan

merupakan ringkasan dari suatu proses
pencatatan, yaitu merupakan suatu
ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan
yang terjadi selama tahun buku yang
bersangkutan.
Menurut Thomas Sumarsan (2013:35)
merupakan hasil akhir dari siklus
akuntansi yang memberikan gambaran
keuangan tentang suatu perusahaan yang
secara periodik disusun oleh manajemen
perusahaan.Yang
bertujuan
untuk
memberikan
informasi
kuantitatif
mengenai kondisi dan posisi keuangan
perusahaan yang bersangkutan pada
suatu periode.
Pelaporan
keuangan
menyediakan
berbagai informasi keuangan mengenai
masa depan, lalu dan sekarang. Misalnya,
depertemen pemasaran tentu akan
menetapkan sejumlah anggaran yang
efesien dan efektif dalam mendapatkan
pelanggan-pelanggan dengan berbagai
strategi. Begitu juga dengan anggaran atau
kondisi aktual yang dilaporkan.Laporan
keuangan hanyalah salah satu medium
dalam menyampaikan informasi dan
merupakan salah satu medium pelaporan
keuangan.
Financial statements merupakan daftardaftar yang disusun berdasarkan kaidahkaidah tertentu dengan tujuan untuk
memberikan informasi keuangan yang
berguna untuk mengambil keputusan
ekonomis, sedangkan Financial Reporting
mempunyai cakupan yang lebih luas
daripada Financial statements yaitu
mencakup semua bentuk laporan yang
dapat digunakan untuk melakukan
penghitungan (calculation), pengukuran
(measurement), evaluasi (evaluation),
penaksiran
(assessment),
dan
memproyeksikan (projection) menurut
Ahmad (2009:22).
Laporan keuangan penting untuk disajikan,
karena
pihak ekstern
memerlukan
informasi laporan keuangan tersebut untuk

76

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume IV | Nomor 2 | Maret 2018
I S S N : 2443 - 0536
mengambil keputusan, yang dapat meliputi
kreditor,
pemerintah
dan
pemilik.Kepentingan bagi kreditor adalah
laporan keuangan dijadikan sebagi
pedoman untuk menilai kemampuan
perusahaan
dalam
memenuhi
kewajibannya dan membayar hutangnya,
juga sebagi pedoman dalam memberikan
kredit berikutnya.Bagi pemerintah laporan
keuangan digunakan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya pajak penghasilan
dan pajak pertambahan nilai dan pungutan
resmi lainnya menurut perundang-undang
yang berlaku.Bagi pihak pemilik, laporan
keuangan diperlukan untuk mengetahui
jumlah kekayaan yang ditanam di dalam
perusahaan
serta
mengetahui
perkembangan perusahaan, kemudian
mengambil kebijakan yang perlu dalam
rangka mengembangkan suatu perusahaan
menjadi lebih baik.
Audit Delay
“Auditors” report lag is the open interval of
number of days from the year and to the
date recorded as the opinion signature
date in the auditor’s report”Dyer &
McHugh dalam penelitian Cindi Limanto
(2014:25). Terjemahannya adalah bahwa
keterlambatan pelaporan laporan audit
adalah dihitung dari jumlah hari-hari
setelah tanggal terakhir dari tahun
pelaporan laporan kuangan itu sampai
dengan tanggal laporan audit dikeluarkan.
Sejalan dengan hasil penelitian Adinugraha
(2013:21) juga mendefinisikan audit delay
sebagai selisih waktu antara berakhirnya
tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya
laporan audit. Audit delay adalah jumlah
hari yang dibutuhkan antara penutupan
tahun buku keuangan perusahaan hingga
tanggal dikeluarkan laporan audit.Menurut
Halim dalam penelitian Malinda (2015:17)
audit delay adalah lamanya waktu
penyelesaian audit yang diukur dari tanggal
penutupan
buku
hingga
tanggal
diterbitkannya laporan audit.

Audit Delay atau dalam beberapa
penelitian disebut sebagai audit reporting
lag didefinisikan sebagai selisih waktu
antara berakhirnya tahunfiskal dengan
tanggal diterbitkannya laporan audit.
Menurut Dyer dan McHugh dalam Sirait
dalam penelitian Cindi Limanto(2014:26)
membagi keterlambatan atau lag menjadi:
a. Preliminary lag, adalah interval
antara berakhirnya tahun fiskal
sampai
dengan
tanggal
diterimanya laporan keuangan
pendahulu oleh pasar modal.
b. Auditor’s signature lag, adalah
interval antara berakhirnya tahun
fiskal
sampai
tanggal
yang
tercantum di dalam laporan
auditor. Dari definisi tersebut
Auditor’s signature lag merupakan
salah satu nama lain dari audit
delay.
Adapun manfaat suatu laporan keuangan
akan berkurang jika laporan tersebut tidak
tersedia tepat pada waktunya. Ketepatan
waktu pelaporan keuangan sangat
diperlukan oleh para pemakai laporan
keuangan karena memberikan informasi
yang dibutuhkan pada saat yang tepat
sehingga dapat digunakan oleh para
pemakai
laporan
keuangan
untuk
pengambilan
keputusan.Audit
delay
merupakan hal yang sangat penting bagi
seorang investor yang akan menanamkan
sahamnya pada perusahaan tertentu, hal
ini berdampak pada kualitas suatu
perusahaan. Ketepatan waktu penyajian
laporan keuangan merupakan syarat utama
bagi peningkatan harga pasar saham
perusahaan-perusahaan gopublic.
Pasar modal dan badan yang berkaitan
dengan pasar modal di Indonesia disebut
sebagai Bapepam (Badan Pengawas Pasar
Modal), menuntut perusahaan yang
terdaftar
di
pasar
modal
untuk
menerbitkan laporan keuangan yang telah
diaudit.Di Indonesia berdasarkan peraturan
Bapepam no. X.K.2 tentang kewajiban
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penyampaian laporan keuangan berkala
diatur bahwa laporan keuangan tahunan
wajib disampaikan ke bursa selambatlambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari
) setelah tahun buku berakhir dan telah
diperiksa oleh akuntan publik. Jika melebihi
batas yang telah ditentukan maka
diperhitungkan sebagai keterlambatan
penyampaian laporan keuangan, ini yang
disebut dengan audit delay.BAPEPAM-LK
menuntut perusahaan yang terdaftar di
pasar modal untuk menerbitkan laporan
keuangan yang telah diaudit. Pentingnya
publikasi laporan keuangan auditan
sebagai informasi yang sangat bermanfaat
bagi para pelaku bisnis di Pasar Modal,
jarak waktu penyelesaian audit laporan
keuangan yang ikut mempengaruhi
manfaat informasi laporan keuangan
auditan yang dipublikasikan serta faktorfaktor yang mempengaruhi audit delay
menjadi objek yang signifikan untuk diteliti
lebih lanjut.
Kerangka Berfikir
Berdasarkan rumusan masalah tersebut
diatas, maka kerangka berfikir dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Audit
Ukuran
delay
Subsidiaries
Proporsi
hutang
Rasio

(Y)

Dari kerangka berfikir diatas, dapat
diketahui bahwa penelitian ini menguji
beberapa faktor yang diduga dapat
berpengaruh terhadap audit delay antara
lain adalah kompleksitas audit, proporsi
hutang perusahaan dan rasio cepat.
Hipotesis
Hipotesis
adalah
pernyataan
yang
didefinisikan dengan baik mengenai
karakteristik populasi. Dalam penelitian ini
mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1 :
H2 :
H3 :
H4 :

Ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap audit delay.
Subsidiaries
berpengaruh
terhadap audit delay.
Proporsi Hutang Perusahaan
berpengaruh terhadap Audit
Delay.
Rasio Dipercepat berpengaruh
terhadap Audit Delay

Metode Penelitian
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan
jasa yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia.Berdasarkan data yang diperoleh
melalui situs BEI di www.idx.ac.id.
Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karekteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya
menurut Sugiyono (2010:115).Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan
jasa yang terdafatar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) sejak tahun 2014.Jumlah
populasi dalam penelitian ini adalah 100
perusahaan.
Menurut Sugiyono (2010:116), sampel
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Metode
yang
digunakan
dalam
pengambilan sampel adalah purposive
sampling.purposive sampling adalah teknik
penentuan sampel pertimbangan tertentu.
Adapun kriteria tertentu tersebut antara
lain:
1. Perusahaan jasa yang bergerak
dibidang media dan pariwisata, karena
dalam penyelesaian hasil auditnya
lebih cepat dan diprioritaskan wajib
dalam
melaksanakan
audit,
dibandingkan perusahaan jasa lainnya.
2. Perusahaan jasa yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun
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2014 dan perusahaan tersebut tidak
didelisting.
3. Perusahaan menerbitkan laporan
keuangan
dan
laporan
audit
independen secara lengkap pada
tahun 2014
Berdasarkan kriteria tersebut, maka
diperoleh sebanyak 20 perusahaan yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini dari
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

100 perusahaan jasa yang terdaftar di
BEI.Penentuan kriteria dapat dilihat dari
tabel dibawah ini. Jika perusahaan
memenuhi kriteria diatas maka akan diberi
tanda check list (√) pada kolom criteria 1,2,
atau 3 pada tabel yang tidak memenuhi
kriteria akan diberi tanda cross (X).
Perusahaan dapat dijadikan sampel apabila
memenuhi ketiga kriteria.

Nama perusahaan

Mahaka Media Tbk.
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
PT Majapahit Inti Corpora Tbk.
Alfa Retailindo Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk.
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Anta Express Tour End Travel Servis Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Bayu Buana Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mestika Dharma Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Yudha Bhakti Tbk.
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Pundi Indonesia Tbk
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk
PT Graha Layar Prima Tbk.
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Bumi Arta Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk

Kode

Kriteria

Sampel

ABBA
ABDA
ADMF
AHAP
AKSI
ALFA
AMAG
ASBI
ASDM
ASMI
ASJT
ASRM
ANTA
BABP
BAYU
BBCA
BBKP
BBMD
BBNI
BBRI
BBTN
BBYB
BCIC
BDMN
BEKS
BINA
BJBR

1
√
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
√
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
√
√
√
√
√
X
√
√
√
√
√
√
X
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3
√
√
√
√
√
X
√
√
√
√
√
√
X
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

BLTZ
BMAS
BMRI
BNBA
BNGA
BNII
BNLI

√
X
X
X
X
X
X

X
√
√
√
√
√
√

X
√
√
√
√
√
√

1

2
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35.
36.
37
38.
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Batavia Prosperindo Finance Tbk
Bank Sinarmas Tbk
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
Bank Victoria International Tbk
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
PT Bank Dinar Indonesia Tbk.
Elang Mahkota Teknologi Tbk.
Fast Food Indonesia Tbk
Furtune Indonesia Tbk.
Grahamas Citrawisata Tbk.
HD Capital Tbk
Radana Bhaskara Finance Tbk
Hotel Mandarine regency Tbk.
Saraswati Griya Lestari Tbk
PT Intan Baruprana Finance Tbk
Island Concepts Indonesia Tbk.
PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Jakarta International Hotels & Development
Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.
PT Kresna Graha Investama Tbk.
PT Link Net Tbk.
Lippo General Insurance Tbk
Star Pasific Tbk.
PT Mahaka Radio Integra Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Bank Windu Kentjana International Tbk
PT Intermedia Capital Tbk.
Bank Mega Tbk
Mandala Multifinance Tbk
PT Magna Finance Tbk
Media Nusantara Citra Tbk.
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
MNC Sky Vision Tbk
PT Bank Mitraniaga Tbk.
Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Minna Padi Investama Tbk
Panorama Sentra Wisata Tbk.
Panin Sekuritas Tbk
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Panca Global Securities Tbk
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.
Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Panin Syariah Tbk

BPFI
BSIM
BTEK
BTPN
BVIC
CFIN
DEFI
DNAR
EMTK
FAST
FORU
GMCW
HADE
HDFA
HOME
HOTL
IBFN
ICON
IMJS
INPC
JIHD

X
X
X
X
X
X
X
X
√
X
√
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

JTPE
KREN
LINK
LPGI
LPLI
MARI
MAYA
MCOR
MDIA
MEGA
MFIN
MGNA
MNCN
MREI
MSKY
NAGA
NISP
NOBU
PADI
PANR
PANS
PDES
PEGE
PGLI
PNBN
PNBS

√
X
√
X
√
√
X
X
X
X
X
X
√
X
X
X
X
X
X
√
X
√
X
√
X
X

√
√
X
√
√
X
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
X
√
√
X
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
X
√
√
√
√

3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13
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82.
83.
84.
85
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Paninvest Tbk
Pudjiadi&Sons Tbk
J Resource Asia Pasific Tbk.
Pusako Tarinka Tbk
New Century Development Tbk
Pioneerindo Gourment Internasional Tbk.
Reliance Securities Tbk
Katarina Utama Tbk
Surta Citra Media Tbk.
Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk
Suryainti Permata Tbk
Tifa Finance Tbk
Tempo Inti Media Tbk.
Trimegah Securities Tbk
PT Victoria Insurance Tbk.
Visi Media Asia Tbk.
Verena Multi Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Yulie Sekurindo Tbk

Variabel Penelitian dan Definisi
Operasional
Variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah independen (bebas)
dan variabel dependen (terikat).Berikut ini
penjelasan mengenai variabel-variabel
penelitian:
Variabel Independen (bebas)
Menurut Sugiyono (2010:59), variabel
independen adalah merupakan variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya
variabel dependen (terikat). Variabel
independen dan variabel dependen
bersama-sama digunakan, dan setiap
kenaikan yang terjadi pada variabel
independen, mempengaruhi peningkatan
atau penurunan variabel dependen juga.
Penelitian ini menggunakan empat (4)
variabel independen yaitu, ukuran
perusahaan, subsidiaries yang dimiliki klien,
proporsi hutang perusahaan dan rasio
dipercepat.

PNIN
PNSE
PSAB
PSKT
PTRA
PTSP
RELI
RINA
SCMA
SHID
SIIP
TIFA
TMPO
TRIM
VINS
VIVA
VRNA
WOMF
YULE

X
√
√
√
X
√
X
X
√
√
X
X
√
X
X
√
X
X
X

√
√
√
√
X
√
√
X
√
√
X
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
X
√
√
X
√
√
X
√
√
√
√
X
√
√
√

14
15
16
17

18
19

20

a. Ukuran perusahaan (X1)
Ukuran perusahaan (Client size)
merupakan natural logaritma dari
total aktiva suatu perusahaan. Total
aktiva berupa data sekunder yang
didapat
dari
laporan
neraca
perusahaan tahun 2014.
b. Jumlah cabang (X2)
Jumlah cabang adalah banyaknya
perusahaan anak yang dimiliki oleh
perusahaan.Jumlah cabang berupa
data sekunder yang didapat dari situs
www.idx.ac.id.
c. Proporsi hutang perusahaan (X3)
Proporsi hutang perusahaan
berupa rumus yang menggunakan
data sekunder yang berasal dari
laporan keuangan klien yaitu neraca.
d. Rasio dipercepat (X4)
Rasio cepat berupa rumus yang
menggunakan data sekunder yang
berasal dari laporan keuangan klien yaitu
neraca. Rumus rasio dipercepat (Quick
Ratio)
Variabel dependen (terikat)
Menurut Sugiyono (2010:59), variabel
dependen merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat,
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karena adanya variabel bebas. Variabel
dependen yang diteliti dalam penelitian ini
adalah
audit
delay.
Variabel
ini
dilambangkan dengan Y. Audit delay
berupa data sekunder yang didapat dari
laporan audit independen pada suatu
perusahaan yang bersangkutan. Audit
delay dapat dicari dengan cara menghitung
jumlah hari dari tanggal akhir periode
akuntansi dengan tanggal selesainya
laporan audit.
Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk
melakukan prediksi terhadap suatu
variabel numerik berdasarkan pada nilai
dari satu atau lebih variabel yang lain.
Penelitian
ini
dianalisis
dengan
menggunakan metode regresi berganda.
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen dengan menggunakan
uji T. model yang digunakan sebagai
berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β4 X 4 + ℮
Pengujian hipotesis digunakan dengancara
yaitu:
 Uji t-test
Uji t-test digunakan untuk menguji
pengaruh
variabel
independen
terhadap variabel dependen secara
parsial.Jika nilai signifikan (α) di atas
5% berarti masing-masing variabel
independen
tidak
mempunyai
pengaruh
terhadapvariabel
dependen.
Pembahasan
Statistik deskriptif ini memberikan
gambaran mengenai nilai minimum, nilai
maksimum, serta standar deviasi yang
merupakan proses transformasi data
penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga
mudah dipahami.

Tabel 4.2
Descriptive Statistics
Descriptive Statistics

N
Audit_Dela
y
Ukuran_Pe
rusahaan
Jumlah_Ca
bang
Proporsi_H
utang
Rasio_dipe
rcepat
Valid N
(listwise)

20

Minimum
83

Maximum

Mean

Std.
Deviatio
n

174

98,00

26,208
351,938
162

20

283,233

1434,882

512,68
185

20

1

27

8,55

8,172

20

,039

,816

,42620

,206105

20

,033

7,885

2,0347
5

2,11321
5

20

Sumber : Output SPSS, diolah penulis 2016
Data Tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan
bahwa:
1. Variabel Audit Delay memiliki sampel
(N) sebanyak 20, dengan nilai
minimum
(terkecil)
83,
nilai
maksimum (terbesar) 174 dan mean
(nilai rata-rata) 98,00. Standar
Deviation (simpang baku) variabel ini
adalah 26,208.
2. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki
sampel (N) sebanyak 20, dengan nilai
minimum
(terkecil)283,233, nilai
maksimum (terbesar) 1434,882 dan
mean
(nilai
rata-rata)512,68185.
Standar Deviation (simpang baku)
variabel ini adalah 351,938162.
3. Variabel Jumlah Cabang memiliki
sampel (N) sebanyak 20, dengan nilai
minimum (terkecil) 1, nilai maksimum
(terbesar) 27 dan mean (nilai ratarata) 8,55. Standar Deviation (simpang
baku) variabel ini adalah 8,172.
4. Variabel Proporsi Hutang memiliki
sampel (N) sebanyak 20, dengan nilai
minimum (terkecil) 0,039, nilai
maksimum (terbesar) 0,816 dan mean
(nilai rata-rata) 0,42620. Standar
Deviation (simpang baku) variabel ini
adalah 0,206105.
5. Variabel Rasio Dipercepat memiliki
sampel (N) sebanyak 20, dengan nilai
minimum (terkecil) 0,033, nilai
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maksimum (terbesar) 7,885 dan mean
(nilai rata-rata) 2,03475. Standar
Deviation (simpang baku) variabel ini
adalah 2,113215.
Uji Normalitas
Pengujian normalitas data pada penelitian
ini menggunakan analisis grafik dan analisis
statistik. Analisis grafik untuk melihat
normalitas data dilakukan dengan melihat
grafik histogram dan kurva normal probility
plot. Analisis statistik dilakukan dengan uji
kolmogorov-Smirnov Test. Pada grafik
histogram terlihat apakah variabel
terdistribusi normal atau tidak.Terdistribusi
normal ditunjukan oleh distribusi data
tersebut tidak menceng ke kiri atau
menceng ke kanan.Pada awalnya, data ini
terdistribusi tidak normal. Oleh karena itu,
dilakukan cara agar data menjadi
terdistribusi normal dengan melakukan
transformasi data dengan mengubah data.
Setelah dilakukan transformasi, maka data
dapat terdistribusi normal.

Gambar 4.3 Histogram
Grafik histogram pada gambar 4.3
menunjukkan pola distribusi normal karena
bentuk kurva cenderung di tengah dan
tidak condong ke kiri maupun ke
kanan.Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa data dalam penelitian ini
berdistribusi normal.
Normalisasi data dapat diuji dengan
menggunakan normal P-plot.Data dalam

keadaan normal apabila plot dari keduanya
berbentuk linear (dapat didekati oleh garis
lurus), maka hal ini merupakan indikasi
bahwa residual menyebar normal.Hal ini
dapat dilihat pada gambar 4.4 yang
menunjukkan bahwa data yang digunakan
pada penelitian ini adalah data yang
berdistribusi normal.

Gambar 4.4 Histogram
Uji data statistic dengan menggunakan
model Kolmogorov-Smirnov dilakukan
untuk
mengetahui
apakah
data
terdistribusi secara normal atau tidak.
Ghozali (2005:115) memberikan pedoman
pengambilan keputusan rentang data
mendekati atau merupakan distribusi
normal berdasarkan uji KolmogorovSmirnov yang dilihat dari:
1. Nilai signifikan atau probabilitas <
0.05, maka distribusi data tidak
normal.
2. Nilai signifikan atau probabilitas >
0.05, maka distribusi data normal
Hasil uji normalitas dengan mengunakan
model Kolmogorov-Smirnovadalah sebagai
berikut :
Tabel 4.5

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2 sebelum
Transform data
Audit_Del
ay
N
20
Uniform
Minimum
83
a,
Parameters Maximum
174
b

Most
Absolute
Extreme
Positive
Differences Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

,729
,729
-,050
3,261
,000

a. Test distribution is Uniform.
b. Calculated from data.
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Tindakan perbaikan yang dialkukan dalam
penelitian ini adalah melakukan transform
terhadap nilai data yang menyimpang dari
data lainnya. Setelah dilakukan transform
maka hasil uji normalitas data dapat dilihat
pada tabel Kolmogorov-Smirnov sebagai
berikut :
Tabel 4.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2
sesudah Transform data
Audit_D
elay
N
15
Uniform
Minimum
83
Parameter Maximum
94
sa,b
Most
Absolute
,297
Extreme Positive
,297
Difference Negative
-,230
s
Kolmogorov-Smirnov Z
1,150
Asymp. Sig. (2-tailed)
,142
a. Test distribution is Uniform.
b. Calculated from data.
Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai
Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,150 dan
signifikan pada 0,142. Nilai signifikan ini
lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima
yang berarti data residual berdistribusi
normal.
a. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk
menguji apakah terdapat korelasi
diantara variabel independen.Model
regresi yang baik seharusnya tidak
menunjukkan adanya korelasi diantara
variabel
independen.Pengujian
multikolinearitas
dilakukan
dengan
melihat nilai dari Variance Inflation Factor
(VIF) < 10 dan nilai Tolerance>0.10. Uji
multikolinearitas menunjukkan hasil
seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Pengujian Multikolinearitas
a

Coefficients
Unsta Stand
ndardi ardiz
zed
ed
Coeffic Coeffi
ients cients
St
d.
Er
ro
Model
B r Beta t
1 (Constan
7,
57 7,
t)
3
,8 84
7
08 1
2
Ukuran_
9,
Perusaha ,0 ,0
3
,921
an
69 07
2
2
Jumlah_
,7
,2 ,3
Cabang
,080 1
56 58
4
Proporsi 11 13
,8
_Hutang
,2 ,2 ,088 4
23 14
9
Rasio_di
- 1,
percepat
,6
,9 46 -,076
4
47 1
8
a. Dependent Variable: Audit_Delay

Collinea
rity
Statistic
s
To
ler
Si an
g. ce VIF
,0
0
0
,0
,9 1,0
0
69 32
0
,4
,7 1,3
8
58 20
6
,4
,8 1,1
0
75 43
9
,5
,6 1,4
2
81 68
6

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui
bahwa nilai tolerance dari masing-masing
variabel independen lebih besar dari 0,10,
yaitu untuk variabel Ukuran Perusahaan
sebesar 0,969, variabel Jumlah Cabang
sebesar 0,758, variabel Proporsi Hutang
sebesar 0, 875, variabel Rasio Dipercepat
sebesar 0,681. Demikain pula, nilai VIF
yang menunjukkan adanya mendekati 1
yaitu untuk variabel Ukuran Perusahaan
sebesar 1,032, variabel Jumlah Cabang
sebesar 1,320, variabel Proporsi Hutang
sebesar 1,143, variabel Rasio dipercepat
sebesar 1,468. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini tidak
mengalami multikolinearitas.
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b. Uji Autokorelasi
Model regresi yang baik adalah regresi
yang bebas dari dari autokorelasi.Untuk
menentukan ada tidaknya autokorelasi
adalah dengan melakukan uji Durbin
Watson. Penentuan ada tidaknya
autokorelasi adalah sebagai berikut :
Tabel 4.8
Pengujian Autokorelasi
Model Summaryb
M
Std.
o
Adjust Error
d
R
ed R of the
e
Squ Squar Estim Durbinl R are
e
ate
Watson
1 ,92
11,10
,858
,820
2,369
6a
6
a. Predictors: (Constant),
Rasio_dipercepat, Ukuran_Perusahaan,
Proporsi_Hutang, Jumlah_Cabang
b. Dependent Variable: Audit_Delay
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa niali
statistik uji durbin-Watson sebesar
2,369.Selanjutnya
nilai
tersebut
dibandingkan dengan tabel signifikan 5%.
Jumlah sampel N= 20 dan jumlah variabel
independen 4(k=7) = 2,369. Berdasarkan
pada tabel Durbin Watson (DW) maka
diperoleh nilai du =2,339. Nilai Durbin
Watson (DW) 2,369 > dari batas atas (du)
yakni 2,339 dan < (4-du) = 1,661. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi.
c. Uji Heterokedastisitas
Ada tidaknya heterokedastisitas dapat
dilihat dari grafik Scatterplot antara nilai
prediksi variabel independen dengan nilai
residualnya.Jika ada pola tertentu seperti
titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur, maka telah terjadi
heterokedastisitas, sebaliknya jika tidak
ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar
maka
tidak
terjadiheterokedastisitas. Berikut ini
disampaikan hasil uji heterokedastisitas
dengan menggunakan analisis grafik :

Gambar 4.9
Grafik Scatterplot
Dari gambar Scatterplot di atas, terlihat
bahwa titik-titik menyebar secara acak dan
tidak membentuk suatu pola tertentu atau
tidak teratur, serta titik-titik menyebar di
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi
heterokedastisitas pada model regresi
sehingga
dapat
digunakan
untuk
memprediksi
variabel
audit
delay
bedasarkan masukan variabel Ukuran
Perusahaan, Jumlah Cabang, Proporsi
Hutang dan Rasio dipercepat. 4.2.3
Analisis Regresi
Dari hasil pengujian asumsi klasik
disimpulkan bahwa model regresi yang
dipakai dalam penelitian ini telah
memenuhi model estimasi yang Best Linear
Unbiased (BLUE) dan selanjutnya dapat
dilakukan analisis regresi, yaitu analisis
kofisien regresi, analisis kofesien dan
determinasi dan melakukan pengujian
hipotesis.
a. Persamaan Regresi
Tabel 4.10 Tabel Persamaan Regresi
Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients
Model

B

Std.
Error

1

57,808

7,841

Ukuran_Per
usahaan

,069

,007

Jumlah_Cab
ang

,256

Proporsi_Hu
tang
Rasio_diperc
epat

(Constant)

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

7,372

,000

,921

9,322

,000

,358

,080

,714

,486

11,223

13,214

,088

,849

,409

-,947

1,461

-,076

-,648

,526

a. Dependent Variable: Audit_Delay
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Berdasarkan tabel di atas, maka model
analisis regresi berganda anatar variabel X
dengan variabel Y dapat diformulasikan
dalam persamaan berikut :
Y = 57,808+0,69 X1+0,256 X2+11,223 X30,947 X4+e
Dari hasil persamaan regresi berganda
tersebut, setiap variabel independen dapat
diinterprestasikan pengaruhnya terhadap
audit delay sebagai berikut :
1. Konstanta
(a)
sebesar
57,808
menunjukkan bahwa jika variabel
dianggap konstan, maka audit delay
adalah 57,808.
2.
Koefisien Ukuran Perusahaan (b1)
sebesar 0,069. Hal ini menunjukkan
apabila terjadi peningkatan variabel
Ukuran Perusahaan sebesar 1%, maka
audit delay akan menurun sebesar 0,069,
dengan asumsi variabel lainnya dianggap
tetap atau sama dengan nol.
3. Koefisien Jumlah Cabang (b1) sebesar
0,256. Hal ini menunjukkan apabila
terjadi peningkatan variabel Jumlah
Cabang sebesar 1%, maka audit delay
akan menurun sebesar 0,256, dengan
asumsi variabel lainnya dianggap tetap
atau sama dengan nol.
4. Koefisien Proporsi Hutang (b1) sebesar
11,223. Hal ini menunjukkan apabila
terjadi peningkatan variabel Proporsi
Hutang sebesar 1%, maka audit delay
akan menurun sebesar 11,223, dengan
asumsi variabel lainnya dianggap tetap
atau sama dengan nol.
5. Koefisien Rasio dipercepat (b1) sebesar
-0,947. Hal ini menunjukkan apabila
terjadi peningkatan variabel Rasio
dipercepat sebesar 1%, maka audit
delay akan menurun sebesar -0,947,
dengan asumsi variabel lainnya
dianggap tetap atau sama dengan nol.
b. Analisis Koefisien Korelasi dan
Determinasi
Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan
seberapa besar korelasi atau hubungan
antara
variabel-variabel
independen
dengan variabel dependen. Koefisien

korelasi dikatakan kuat apabila nilai R
berada di atas 0,5 dan mendekati 1.
Koefisien determinasi (R2) menunjukkan
seberapa besar kemampuan model dalam
menjelaskan
variabel
dependen.Nilai
koefisien determinan adalah anatara no
sampai dengan 1.Nilai R Square yang kecil
berarti
kemampuan
variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variabel
independen masih terbatas.Sebaliknya,
Nilai R Square yang mendekati satu berarti
variabel-variabel
independen
dapat
memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel independen. Kelemahan dari R
Square adalah nilai R Squareakan
meningkat apabila terjadi penambahan
satu variabel independen, tidak perduli
apakah
variabel
tersebut
memiliki
pengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Dengan demikian, akan lebih
baik jika menggunakan nilai Adjudted R
Square. Berikut ini akan ditampilkan hasil
penilaian Goodness of Fit, yaitu untuk
mengetahui ketepatan model regresi yang
digunakan dalam penelitian ini :
Tabel 11
Pengujian Goodness of Fit
b

Mod
el
1

R
,9
26
a

Model Summary
R
Squar Adjusted R
e
Square
,858

,820

Std. Error
of the
Estimate
11,106

a. Predictors: (Constant), Rasio_dipercepat,
Ukuran_Perusahaan, Proporsi_Hutang,
Jumlah_Cabang
b. Dependent Variable: Audit_Delay

Hasil pengujian dengan menggunakan
koefisien determinan menunjukkan bahwa
nilai R = 0,926 yang berarti hubungan
antara variabel independen (Ukuran
Perusahaan, Jumlah Cabang, Proporsi
Hutang dan Rasio dipercepat), dengan
variabel dependen (Audit Delay) sangat
erat yaitu sebesar 92,6%. Tingkat
hubungan yang kuat ini dapat dilihat dari
tabel pedoman untuk memberikan
interprestasi koefisien korelasi.
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R Square sebesar 0,858 berarti 85,8%
berarti Audit Delay dipengaruhi oleh
Ukuran Perusahaan, Jumlah Cabang,
Proporsi Hutang dan Rasio dipercepat.
Sisanya 14,2% dapat dijelaskan oleh
variabel lainnya yang tidak diteliti pada
penelitian ini.

Delay) sebesar 82%, sedangkan selebihnya
sebesar 18% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4.3 Pengujian Hipotesis
a.Uji Signifikan Parsial (Uji T)
Uji parsial dilakukan untuk mengetahui
apakah setiap variabel independen (Ukuran
Perusahaan, Jumlah Cabang, Proporsi
Hutang dan Rasio dipercepat) secara
terpisah memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen (Audit Delay).

Nilai Adjudted R Square adalah sebesar
0,820. Angka ini mengidentifikasikan
bahwa variabel independen (Ukuran
Perusahaan, Jumlah Cabang, Proporsi
Hutang dan Rasio dipercepat) mampu
menjelaskan variabel dependen (Audit
Tabel 4.12
Hasil Uji-t
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
57,808
7,841
Ukuran_Perusahaa
,069
,007
,921
n
Jumlah_Cabang
,256
,358
,080
Proporsi_Hutang
11,223
13,214
,088
Rasio_dipercepat
-,947
1,461
-,076

t
7,372

Sig.
,000

9,322

,000

,714
,849
-,648

,486
,409
,526

a. Dependent Variable: Audit_Delay
Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah ada pengaruh Ukuran Perusahaan,
Jumlah Cabang, Proporsi Hutang dan Rasio
dipercepat secara parsial terhadap audit
delay pada perusahaan jasa yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Variabel
independen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan,
Jumlah Cabang, Proporsi Hutang dan Rasio
dipercepat dan variabel dependen dalam
penelitian ini adalah audit delay. Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan jasa yang terdaftar di BEI
tahun 2014 dimana jumlah populasi yang
digunakan
adalah
sebanyak
100
perusahaan.Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah teknik purposive
Sampling sebanyak 20 sampel.Pengujian
yang digunakan dalam penelitian ini adalh

uji
asumsi
klsik
(normalitas,
heteroskedastisitas,
autokorelasi
dan
multikolinearitas) dan uji hipotesis (uji t).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sebagai berikut:
1. secara parsial variabel independen yaitu
Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.
Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat
nilai signifikan Ukuran perusahaan yang
lebih kecil dari 0,05 yang memiliki
makna bahwa semua Ho ditolak dan H1
diterima, sebagaimana yang ditunjukan
oleh nilai signifikansinya sebesar 0,000
< 0,05 setelah melakukan uji t. Hal ini
berarti H1 diterima atau Ukuran
perusahaan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap audit delay.
Semakin tinggi ukuran perusahaan
maka audit delay akan semakin terjadi.
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2. Jumlah Cabang secara parsial tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Jumlah Cabang lebih
besar dari 0,05 yang memiliki makna
bahwa semua Ho diterima dan H2
ditolak, sebagaimana yang ditunjukkan
oleh nilai signifikannya sebesar 0,486 >
0,05 setelah melakukan uji t. Hal ini
berarti H2 ditolak atau Jumlah cabang
tidak berpengaruh signifikan terhadap
audit
delay.
Jumlah
cabang
berpengaruh negatif terhadap audit
delay yang berarti banyak sikit nya
jumlah cabang tidak berpengaruh
terhadap terjadinya audit delay.
3. Proporsi Hutang secara parsial tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Proporsi Hutang
lebih besar dari 0,05 yang memiliki
makna bahwa semua Ho diterima dan
H3 ditolak, sebagaimana yang
ditunjukkan oleh nilai signifikannya
sebesar 0,409 > 0,05 setelah
melakukan uji t. Hal ini berarti H3
ditolak atau Proporsi hutang tidak
berpengaruh signifikan terhadap audit
delay. Proporsi hutang berpengaruh
negatif terhadap audit delay yang
berarti semakin rendah Proporsi
hutang maka audit delay tidak akan
terjadi.
4. Rasio dipercepat secara parsial tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Rasio dipercepat
lebih besar dari 0,05 yang memiliki
makna bahwa semua Ho diterima dan
H4 ditolak, sebagaimana yang
ditunjukkan oleh nilai signifikannya
sebesar 0,526 > 0,05 setelah
melakukan uji t. hal ini berarti H4
ditolak atau Rasio dipercepat tidak
berpengaruh signifikan terhadap audit
delay.
Nilai adjusted R squere sebesar 0,820. Hal
ini berarti bahwa 82% perubahan dalam
audit delay dapat dipengaruhi oleh variabel
Ukuran Perusahaan, Jumlah Cabang,
Proporsi Hutang dan Rasio dipercepat
sedangkan sisanya 18% dijelaskan oleh

sebab-sebab lain yang tidak termasuk
dalam model penelitian.
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan yang telah dikemukakan
dalam bab empat, maka kesimpulan yang
dapat diambil dari penelitian ini adalah
pengaruh Ukuran Perusahaan, Jumlah
Cabang, Proporsi Hutang dan Rasio
dipercepat terhadap audit delay secara
parsial adalah sebagai berikut :
1. Rata-rata audit delay yang dialami
perusahaan jasa pada tahun 2014
adalah 98 hari. Jika dilihat dari batas
akhir yang ditentukan Bapepam-LK,
yaitu pada akhir bulan ketiga (90 hari)
maka rata-rata perusahaan sampel
dapat dikatakan mengalami audit delay.
2. Penelitian ini menunjukkan Ukuran
Perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap audit delay pada perusahaan
jasa yang terdaftar di BEI.
3. Penelitian ini menunjukkan Jumlah
Cabang tidak berpengaruh signifikan
terhadap audit delay pada perusahaan
jasa yang terdaftar di BEI.
4. Penelitian ini menunjukkan Proporsi
Hutang tidak berpengaruh signifikan
terhadap audit delay pada perusahaan
jasa yang terdaftar di BEI.
Penelitian
ini
menunjukkan
Rasio
dipercepat tidak berpengaruh signifikan
terhadap audit delay pada perusahaan jasa
yang terdaftar di BEI
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