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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Banyaknya perusahaan go public membuat kebutuhan informasi 

keuangan semakin banyak. Informasi keuangan pun haruslah memberikan 

manfaat bagi penggunanya. Relevansi informasi keuangan dapat dilihat salah 

satunya dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Laporan keuangan 

memerlukan proses audit untuk melihat bagaimana data yang ada sudah sesuai 

atau belum. Audit dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, 

sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, 

objektif, dan tidak memihak. Menurut Agoes (1996:3) pengertian auditing adalah 

suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 

independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, 

beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan 

untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten.  

 Simamora (2002:4) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses 

sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat 

kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan. Tujuan audit secara umum atas laporan keuangan oleh auditor 
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independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum (Arens dan Loebbecke, 2003:114). Dari 

beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu 

proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan 

keuangan dan bukti-bukti pendukung untuk memberikan pendapat atas kewajaran 

laporan keuangan tersebut yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

Permasalahan audit di perusahaan adalah penyampaian laporan keuangan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (audit delay). Audit delay merupakan 

sebuah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan lamanya waktu 

penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Beberapa peneliti menggunakan 

istilah audit report lag untuk definisi yang sama. Menurut Subekti dan Widiyanti 

(2004), audit delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan 

dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Menurut Kartika (2011), 

audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan 

audit. 

Upaya dalam menyampaian waktu secara tepat juga menjadi tujuan utama 

perusahaan yang biasa disebut Timeliness. Timeliness adalah salah satu 

karakteristik kualitatif penting dari suatu laporan karena informasi harus 

disediakan secepat mungkin. Adanya peningkatan audit delay mengurangi isi 

informasi dan relevansi dokumen. Waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit 

kemungkinan merupakan faktor penentu tunggal dari adanya audit delay. Hal ini 
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akan mempengaruhi waktu pengumuman laba dan memberi motivasi kepada para 

peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap audit delay (Carslaw & Kaplan, 

1991). Menurut Abdullan (1996) dalam Ahmad dan Kamarudin (2003), semakin 

pendek waktu antara akhir tahun akuntansi dengan tanggal publikasi, semakin 

banyak manfaat yang bisa diambil dari laporan keuangan. Penundaan publikasi 

laporan keuangan hanya akan menyebabkan ketidakpastian keputusan yang dibuat 

berdasar informasi tersebut dan mengakibatkan rendahnya kualitas keputusan. 

Lalu menurut Givoly & Palmon (1982) dalam Ahmad dan Kamarudin (2003), 

reaksi harga terhadap pengungkapan yang cepat lebih signifikan dibandingkan 

dengan pengungkapan yang terlambat. Investor dapat menunda pembelian dan 

penjualan saham mereka sampai publikasi laporan laba dilakukan. Dimungkinkan 

investor akan mencari alternatif sumber lain. Disamping hal tersebut, 

ketepatwaktuan (timeliness) penyajian laporan keuangan akan memberikan andil 

bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan pricing. 

Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan itu sangat penting, guna 

mengukur baik buruknya kondisi keuangan perusahaan. 

Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dan ketepatan 

waktu dalam penyampaian laporan keuangan antara lain Profitabilitas, 

Solvabilitas, Internal Audit, Ukuran Perusahaan dan Reputasi Audit. Profitabilitas 

merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis 

besar laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2009: 83) perusahaan 
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akan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) baik dari tingkat penjualan, aset, modal, maupun saham tertentu. 

Rasio profitabilitas ini dapat dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari 

keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. 

Profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan 

manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dari perusahaan. 

Tingkat profitabilitas diperkirakan mempengaruhi audit delay dan 

timeliness. Menurut Givoly & Palmon (1982) bahwa keterlambatan pengumuman 

laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika pengumuman laba berisi 

berita baik maka pihak manajemen akan cenderung melaporkan tepat waktu dan 

jika pengumuman laba berisi berita buruk, maka pihak manajemen cenderung 

melaporkan tidak tepat waktu. Carslaw & Kaplan (1991) yang menyatakan 

perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai 

proses pengauditan lebih lambat dari biasanya. Oleh karena hal tersebut, maka 

akan terjadi pula keterlambatan dalam menyampaikan kabar buruk kepada publik. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan 

waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan 

untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. Peneliti juga 

memberikan alasan bahwa auditor yang menghadapi perusahaan yang mengalami 

kerugian memiliki respon yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan 

proses pengauditan. 

Tingkat keuntungan atau keberhasilan efektifitas perusahaan yang bisa 

dinilai melalui tingginya tingkat profitabilitas yang salah satunya dipengaruhi 
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oleh berbagai kebijakan dan keputusan yang telah dilakukan perusahaan dalam 

periode berjalan. Adanya reputasi atau capaian profit yang tinggi berpengaruh 

terhadap keinginan untuk segera mempublikasikan profit tersebut yang 

diharapkan mendapat sinyal positif atas laba yang diumumkan (theory signaling) 

sehingga adanya respon pasar yang positif terhadap perusahaan (klien auditor) 

juga dapat meningkatkan reputasi auditor sebagai tim perusahaan tersebut 

sehingga auditor pun cenderung ingin mendukung lebih cepat mempublikasikan 

laba (Tubagus, 2013).  

Menurut Andi Kartika (2009) perusahaan publik yang mengumumkan 

tingkat profitabilitas yang rendah cenderung mengalami penerbitan laporan 

keuangan auditan dari auditor yang lebih panjang daripada perusahaan non publik. 

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) bahwa 

menurutnya tingkat profitabilitas yang lebih rendah akan mengacu kemunduran 

publikasi laporan keuangan auditan. Adanya tingkat profitabilitas tinggi juga 

mempengaruhi pasar terhadap pengumuman laporan keuangan auditan tersebut. 

Sehingga semakin bagus profit dari suatu perusahaan maka ketepatan 

waktu/timeliness penyajian laporan keuangan kepada publik semakin cepat dan 

semakin buruk profit dari perusahaan maka timeliness perusahaan semakin lama.  

Tidak hanya laba yang digunakan untuk mengukur keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan, tetapi jumlah hutang perusahaan juga menjadi 

penentu utama tentang audit delay, seperti solvabilitas. Solvabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi 
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(Harahap, 2004:303). Carslaw dan Kaplan (1991) menggunakan rasio solvabilitas 

debt to total asset, dengan alasan rasio ini mengidentifikasi kondisi keuangan 

perusahaan. Semakin tinggi proporsi hutang terhadap total aset, maka semakin 

meningkat tingkat rasio kegagalan perusahaan membayar hutang, karena aset 

yang dimiliki perusahaan tidak dapat menutupi hutang. Tingginya resiko ini 

menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa 

melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko 

perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi 

kondisi perusahaan di mata masyarakat.  

Pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan 

berisi berita buruk (Ukago,2005). Tingginya rasio debt to equity mencerminkan 

tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya 

kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau 

hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan 

keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan 

di mata masyarakat. Pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan 

keuangan berisi berita buruk. 

Bila perusahaan menggunakan hutang, maka perusahaan harus membayar 

hutang yang telah dipinjam dan bunganya terlebih dahulu sebelum membagi 

keuntungan kepada para investor. Apabila perusahaan menggunakan hutang itu 

berarti perusahaan mau mengambil tingkat resiko yang jauh lebih besar. 
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Penelitian Respati (2010) yang diungkapkan di dalam penelitian Arifiyanti (2013) 

tingginya tingkat leverage diukur dengan total hutang dibanding dengan total 

ekuitas mencerminkan tingginya resiko perusahaan. Apabila resiko di suatu 

perusahaan itu tinggi kemungkinan perusahaan tersebut tidak dapat melunasi 

hutangnya. Menurut Carslaw & Kaplan (1991) yang diungkapkan dalam 

penelitian Arifianti (2013) proporsi relatif dari hutang terhadap total aset 

mengindikasikan kondisi keuangan dari perusahaan. Proporsi yang besar dari 

hutang terhadap total aktiva akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan 

dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang 

akan diaudit. Hal ini disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan 

meningkatkan pula resiko kerugiannya. Semakin tinggi tingkat proporsi hutang 

maka akan menyebabkan semakin lamanya auditor dalam mengaudit laporan 

keuangan perusahaan dan ini akan berakibat audit delay. Pihak manajemen 

cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita 

buruk, karena waktu yang akan digunakan untuk menekan rasio financial leverage 

serendah-rendahnya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Givoly dan Palmon 

(1982) yang menemukan bukti empiris bahwa berita buruk cenderung terlambat 

dilaporkan. 

Para pihak internal perusahaan pun juga termasuk bagian pihak-pihak 

yang terlibat dalam pelaporan laporan keuangan, seperti internal auditor 

perusahaan. Internal auditor perusahaan merupakan pihak yang utama dalam 

mengawasi manajemen membuat laporan keuangan. Internal auditor merupakan 

suatu fungsi penilaian independen yang berada di dalam perusahaan yang 
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mempunyai fungsi untuk melakukan penilaian akan kontrol kinerja manajemen 

dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan yang berfungsi untuk pencapaian 

tujuan perusahaan itu sendiri. 

Menurut Kurnia (2013), mengatakan bahwa tugas internal auditor 

langsung berkaitan dengan pencegahan tindakan kecurangan dalam segala 

bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah, independen 

terhadap terhadap aktivitas yang diaudit tetapi internal audit siap sedia untuk 

menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua lingkungan manajemen. Salah 

satu tugas fungsi internal auditor dalam suatu perusahaan adalah untuk memeriksa 

dan mengevaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaan secara 

periodik dan membuat rekomendasi tentang perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 

Proses pengauditan laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik, auditor intern 

akan sangat dibutuhkan dalam hal melakukan penilaian kualitas struktur 

pengendalian internal yang terkait dengan lingkup proses pelaksanaan audit. 

 Internal audit memegang peranan penting dalam mengaudit suatu 

laporan keuangan perusahaan. Hal ini telah meningkatkan lingkup yang luas dari 

suatu audit, audit delay mungkin akan lebih lama. Hal ini juga didukung oleh 

Suhayati (2013). Waktu audit delay juga dipengaruhi dengan adanya internal 

auditor. Bagi perusahaan yang sudah mengoptimalkan fungsi peran auditor 

internal itu, mungkin akan meminimalisasi audit delay. Ini karena fungsi auditor 

internal adalah untuk membantu auditor independen dalam melaksanakan 

tugasnya. Mengingat pentingnya peran internal auditor untuk perusahaan, 

Bapepam sebagai regulator lembaga mengeluarkan aturan yang mewajibkan 
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perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk membangun unit audit 

internal. Hal ini dinyatakan dalam keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep - 496 / 

BL / 2008 tentang pembentukan dan penyusunan pedoman untuk intern unit audit. 

Isi keputusan tersebut bahwa setiap perusahaan harus memiliki internal audit 

sesuai dengan ukuran perusahaan dan ada setidaknya satu orang yang bertindak 

sebagai auditor internal. 

 Pemilik perusahaan tidak mampu untuk mengawasi secara langsung 

setiap kegiatan perusahaan. Akibatnya, kondisi ini perlu pengawasan sebagai alat 

untuk membentuk fungsi pengawasan di struktur organisasi mereka. Fungsi ini 

disebut sebagai fungsi audit internal, yang merupakan posisi yang terpisah dengan 

yang lain. Perusahaan yang memiliki pengendalian internal audit yang kuat 

memerlukan waktu yang relatif singkat dalam ketaatan dan pengujian substantif, 

sehingga mempercepat proses audit laporan keuangan dan meminimalkan 

penundaan pengumuman laporan keuangan tahunan telah diaudit kepada publik ( 

Wirakusuma 2004). Agar fungsi internal auditor berjalan efisien dan efektif, perlu 

internal auditor yang kompeten dan independen.  

Sejauh ini, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah menjadi 

sangat penting. Ini tidak bisa dipisahkan dari fungsi independen auditor untuk 

laporan keuangan hanya dapat dikeluarkan setelah selesainya diaudit dan opini 

auditor. Banyak faktor mempengaruhi lamanya audit delay, tetapi kebanyakan 

penelitian berfokus pada isi pengungkapan dan karakteristik perusahaan (Givoly 

and Palmon 1982). Penentuan kualitas pengendalian internal kualitas fungsi 

auditor internal. Hal ini, fungsi internal auditor dapat mempengaruhi aktivitas 
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independen auditor dalam dua cara: mengurangi manajemen risiko dan auditor 

independen dapat menggunakan pekerjaan auditor internal, baik secara mandiri 

atau di bawah arahan eksternal auditor dan penyelesaian audit laporan keuangan 

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010). Wirakusuma (2004) meneliti keberadaan 

audit internal divisi dan efeknya terhadap audit delay menyimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan dalam waktu rentang laporan keuangan bagi 

perusahaan yang memiliki divisi dan auditor internal. Ketepatan waktu dalam 

penyajian laporan keuangan lebih tepat jika auditor independen menggunakan 

internal auditor. Hasil penelitian Agoes (2011) membuktikan bahwa jika kualitas 

auditor internal mempunyai fungsi yang baik, maka audit delay akan lebih pendek 

pula. Audit delay juga terbukti lebih pendek jika auditor eksternal menggunakan 

pekerjaan auditor internal.  

Perusahaan yang mempunyai aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil. Perusahaan 

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

informasi maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan 

keuangan auditannya lebih cepat ke publik. Ukuran perusahaan dapat diartikan 

sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan 

berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan 

lain-lain. Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan 

perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan 

hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan 

perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya diatas seratus milyar. 
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Pada dasarnya Ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan 

perusahaan kecil (small firm). Penentuan perusahaan ini didasarkan pada total 

asset perusahaan di dukung oleh penelitian Machfoedz (1994). 

Ukuran perusahaan diindikasikan oleh total aset. Perusahaan yang 

berukuran besar memiliki total aset yang besar pula. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Aston dan Willingham (1987) menyebutkan bahwa total aset 

memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Meskipun aktivitas untuk 

mencari pendapatan beraneka ragam, perusahaan go public selalu berusaha 

mengurangi audit delay. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki 

stakeholder yang lebih banyak daripada perusahaan yang relatif lebih kecil 

sehingga ada tekanan eksternal untuk mengumumkan laporan keuangan lebih 

awal. 

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang 

terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen 

mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun 

pihak internal perusahaan. Perusahaan besar lebih banyak disorot oleh masyarakat 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Maka perusahaan besar cenderung 

menjaga image perusahaan di mata masyarakat. Untuk menjaga image tersebut 

perusahaan berusaha menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu (Respati, 

2004). Perusahaan yang besar cenderung lebih cepat menyampaikan informasi 

dibanding dengan perusahaan kecil. Owusu-Ansah (2000) menemukan bahwa 

ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dengan ketepatan 
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waktu penyampaian laporan keuangan. Menurut Almilia dan Setiady (2006), 

ukuran perusahaan dapat menunjukkan besarnya informasi yang terkandung di 

dalamnya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula 

informasi yang terkandung di dalamnya dan semakin besar pula tekanan untuk 

mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan 

membuat penyajian laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu. Dan manajemen 

akan berusaha mengurangi dorokan keterlambatan laporan keuangan (audit delay) 

karena diawasi oleh kreditur dan pemegang saham. 

Selain pihak internal auditor, perusahaan akan menunjuk seorang auditor 

eksternal untuk mengaudit laporan keuangannya. Manajemen akan memilih 

seorang auditor yang sudah terlatih dan terpercaya dari KAP yang sudah 

mempunyai nama. Kantor Akuntan Publik (KAP) sendiri adalah bentuk organisasi 

akuntan publik yang memperoleh ijin sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik 

akuntan publik (SPAP, 2001:20000.1). Kantor akuntan publik bertanggung jawab 

mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan 

terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan 

serta organisasi nonkomersil yang lebih kecil. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

seringkali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk 

membedakannya dengan auditor internal. Mayangsari (2012) menyatakan bahwa 

penelitian tentang KAP di Indonesia sering menggunakan istilah afiliasi dan 

nonafiliasi dengan kantor akuntan asing dan dikatakan pula bahwa investor 

mempersiapkan auditor yang berafiliasi dengan kantor akuntan asing mamiliki 
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kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang bisa 

dikaitkan dengan kualitas, didukung oleh penelitian Goetz et al. (1991) bahwa 

kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya KAP tersebut. 

Pengklasifikasian KAP juga dilakukan oleh IAI dalam Buku Direktori IAI 2001 

sampai 2002 yang membedakan KAP yang beroperasi di wilayah Indonesia 

menjadi dua, yaitu (1) bekerjasama dengan kantor akuntan asing, (2) tidak 

bekerjasama dengan kantor akuntan asing. Pemilihan kantor akuntan publik yang 

berkompeten kemungkinan dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi 

lebih segera atau 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. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil 

penelitian yang berjudul ”Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, 

Ukuran Perusahaan, dan Reputasi Audit terhadap Audit Delay” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan diteliti 

adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap audit delay? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara solvabilitas terhadap audit delay? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara internal auditor terhadap audit delay? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara size perusahaan terhadap audit delay? 
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5. Apakah terdapat pengaruh antara reputasi auditor terhadap audit delay? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui informasi dan bukti empiris adanya pengaruh antara 

profitabilitas terhadap audit delay. 

2. Untuk mengetahui informasi dan bukti empiris adanya pengaruh antara 

solvabilitas terhadap audit delay. 

3. Untuk mengetahui informasi dan bukti empiris adanya pengaruh antara 

internal auditor terhadap audit delay. 

4. Untuk mengetahui informasi dan bukti empiris adanya pengaruh antara 

size perusahaan terhadap audit delay. 

5. Untuk mengetahui informasi dan bukti empiris adanya pengaruh antara 

reputasi auditor terhadap audit delay 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam dan 

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh, terutama dalam hal 

keterlambatan proses audit dan mekanisme audit delay di Indonesia 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

perusahaan untuk mempertimbangkan tindakan audit delay dengan 
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melihat beberapa faktor yang ada dalam penelitian ini, yaitu: 

profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, ukuran perusahaan dan 

reputasi audit.  

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan 

dalam mengambil keputusan investasinya pada perusahaan yang terjadi 

audit delay. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi 

untuk memungkinkan penelitian selanjutnya baik yang bersifat 

melanjutkan maupun yang bersifat melengkapi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam (5) bab yang berhubungan satu 

dengan lainnya. Secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka menguraikan landasan 

teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar 

teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori 

agensi, teori sinyal, teori mengenai auditing, definisi mengenai audit 

delay dan timeliness, serta teori yang berhubungan tentang faktor-faktor 
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terjadinya audit delay. Bab ini juga menyertakan kerangka pemikiran 

dalam bentuk skema untuk memperjelas maksud penelitian dan 

hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah yang diteliti. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, ruang 

lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data, definisi operasional dan perngukuran variabel dan metode analisis 

data. 

BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, statistik deskriptif masing-

masing variabel, pengujian hipotesis penelitian dan interpretasi hasil 

penelitian yang diperoleh dengan argumentasi-argumentasi teoritis yang 

menguatkan hasil penelitian. 

BAB 5  PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian dengan simpulan dari 

hasil penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian.  
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