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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. RERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESA 

1. Rerangka Teori 

a) Teori Agensi (Agency Theori) 

Agency Theory ini menerangkan hubungan antara agen dengan 

principal. Principal pada penelitian ini adalah perusahaan yang diaudit 

sedangkan agen ini adalah auditor yang mengaudit laporan keuangan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Raharjo (2007) 

hal yang penting dalam teori agensi adalah kewenangan yang 

diberikan pemilik kepada agen untuk melakukan suatu tindakan 

dalam hal kepentingan si pemilik tersebut. Teori agensi ini 

menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan keperluan yang 

berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu 

rintangan. 

Menurut Bukhori (2012) seorang principal akan memberikan 

tanggung jawab pengambilan keputusan kepada seorang agent sesuai 

dengan kontrak kerja yang telah disepakati yang berisikan tugas, 

wewenang, hak, dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, 

agency theory akan berlaku apabila terjadi hubungan kontraktual 

antara principal dan agent. 
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b) Audit Delay 

Audit delay merupakan keterlambatannya seorang auditor 

untuk memberikan laporan hasil audit atas laporan keuangan yang 

disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan standarnya laporan 

keuangan yang telah diaudit dengan batas akhir penyampaian laporan 

keuangan ke BEI yaitu 31 maret yang berjarak dari tutup buku 

perusahaan yaitu tanggal 31 desember, yang berarti waktu yang 

dibutuhkan untuk mengaudit yaitu 3 bulan apabila lebih maka akan 

terjadi audit delay.  

Menurut Prabowo & Marsono (2013) Hasil audit yang 

dikerjakan oleh auditor atas perusahaan publik mempunyai tanggung 

jawab yang besar, tanggung jawab yang besar ini akan memicu 

seorang auditor ini akan bekerja dengan lebih professional dan salah 

satu kriteria professional itu adalah ketepatan waktu dalam 

penyampaian laporan auditnya. Sedangkan menurut Haryani & 

Wiratmaja (2014) perusahaan yang mengalami audit delay yang 

berkepanjangan maka akan merugikan beberapa pihak, bagi 

perusahaan audit delay ini akan menghilangkan citra baik dimata 

investor perusahaan tersebut, sedangkan bagi investor terlambatnya 

publikasi laporan keuangan tersebut maka akan mempersulit mereka 

dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 
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c) Ukuran Perusahaan 

Menurut Ervilah & Fachriyah (2015) ukuran perusahaan adalah 

suatu skala yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan besar 

kecilnya suatu perusahaan dan ukuran perusahaan dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Cara 

melihat besar kecilnya suatu perusahaan itu juga dapat dilihat 

berdasarkan ukuran nominal misalnya jumlah kekayaan dan total 

penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan.  

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya suatu perusahaan (Ningsaptiti,2010). Menurut Petronila 

(2007) ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan atau total aktiva perusahaan yang tercantum dalam 

laporan keuangan perusahaan akhir periode yang diaudit 

menggunakan logaritma. 

d) Solvabilitas 

Menurut Prabowo & Marsono (2013) solvabilitas merupakan 

proporsi total hutang atas total asset memiliki pengaruh signifikan, 

Hal ini berkaitan dengan akibat buruk yang dapat ditimbulkan pasar 

terhadap perusahaan karena perusahaan tersebut mengumumkan 

adanya rugi tersebut. Sebaliknya apabila perusahaan memperoleh laba 

tinggi, perusahaan akan berkeinginan agar good news segera mungkin 
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disampaikan kepada investor maupun pihak lain yang menggunakan 

laporan perusahaan tersebut. 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

seluruh kewajiban perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan 

baik itu meliputi utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, 

baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang 

sudah dilikuidasi (Sunyoto, 2014:101). 

e) Klasifikasi Industri 

Pada umumnya klasifikasi industri dibagi menjadi dua yaitu 

industri keuangan dan industri non-keuangan. Perusahaan industri 

keuangan terdiri dari sektor bank, lembaga pembiayaan, perusahaan 

efek/sekuritas dan asuransi sedangkan perusahaan industri non-

keuangan terdiri perusahaan manufaktur yaitu aneka industri, industri 

barang konsumsi, dan industri dasar dan kimia (Dwi & Rasmini, 

2015). Menurut Iskandar & Trisnawati (2010) Pada perusahaan-

perusahaan yang terdapat di BEI dapat diklasifikasikan menjadi 2 

jenis industri yaitu perusahaan finansial dan perusahaan non finansial. 

Perbedaan pada jenis industri dapat menyebabkan perbedaan rentang 

waktu dalam menghasilkan laporan keuangan.  

f) Komite Audit 

Kondisi perusahaan secara internal dipengaruhi oleh komite 

audit sesuai dengan peraturan Bapepam dengan surat edaran No. SE-

03/PM/2000 dinyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib 
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membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 (tiga) orang yang 

diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar 

perusahaan yang independen terhadap perusahaan. menurut Haryani 

& Wiratmaja (2014) Komite audit merupakan komite yang dibentuk 

oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Komisaris 

Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

pengawasan dalam melakukan proses audit laporan keuangan. 

g) Opini Auditor 

Opini audit adalah hasil audit akhir dari laporan keuangan yang 

dilakukan oleh auditor independen (Ervilah & Fachriyah, 2015). 

Opini audit merupakan cerminan dari laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 

menginginkan opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap laporan 

keuangannya. Ketika perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa 

pengecualian, hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

oleh pihak eksternal, seperti investor yang enggan membeli saham di 

perusahaan yang mendapat opini audit qualified, bahkan adverse dan 

disclaimer (Satriantini dll, 2014) 

h) Kualitas Auditor 

Menurut Ervilah (2015) Salah satu indikator yang menentukan 

kualitas auditor adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat auditor 

tersebut berasal. apakah asal auditor tersebut berasal dari KAP The 

Big Four ataukah bukan. Auditor yang berasal dari KAP The Big 
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Four akan dianggap lebih baik daripada yang bukan berasal dari KAP 

The Big Four. KAP The Big Four tersebut antara lain: 

1) Deloitte Touche Tohmatsu Limited (KAP Osman Bing 

Satrio & Eny) 

2) Ernst & Young Global Limited (KAP Purwantono, 

Suherman & Surja) 

3) KPMG International (KAP Siddharta & Widjaja) 

4) PricewaterhouseCoopers (KAP Tanudiredja, Wibisana & 

Rekan). 

Keempat KAP the big four diatas dianggap memiliki reputasi 

yang lebih baik dibandingkan dengan KAP-KAP lain di Indonesia 

(KAP non big four). Sehingga keempat KAP tersebut diatas diberi 

label KAP the big four. Hal tersebut juga didasarkan pada ukuran dan 

reputasi KAP tersebut dalam memberikan jasa audit. 

2. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

a) Ukuran Perusahaan 

Menurut Prabowo & Marsono (2013) Ukuran Perusahaan 

merupakan fungsi dari kecepatan penyampaian laporan keuangan, 

karena apabila semakin besar perusahaan tersebut maka akan semakin 

cepat perusahaan tersebut menghasilkan laporan keuangan karena 

perusahaan tersebut memiliki banyak sumber informasi dan memiliki 

sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi 

kesalahan dalam menyusun laporan keuangan sehingga seorang 
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auditor akan semakin mudah dalam melakukan proses audit laporan 

keuangan.  

Menurut Ratmono & Septiana (2015) Terdapat berbagai cara 

untuk mengukur seberapa besar perusahaan, Salah satunya adalah 

dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu mendapatkan hasil yaitu ukuran perusahaan ini berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. Sebut saja penelitian yang dilakukan 

oleh Ervilah & Fachriyah (2015), Kartika (2009), Ahmad (2003) dan 

Ratmono & Septiana (2015) mendapatkan hasil bahwa ukuran 

perusahaan ini berpengaruh negatif terhadap audit delay yaitu 

semakin besar perusahaan tersebut maka akan semakin kecil pula 

akan terjadinya audit delay karena perusahaan yang besar ini sudah 

memiliki system dan dana yang diperlukan sehingga seorang auditor 

semakin cepat untuk melakukan proses auditnya. Karena ukuran 

perusahaan ini berlawanan arah dengan audit delay maka peneliti 

dapat menarik hipotesis yaitu: 

H1 : ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

b) Solvabilitas 

Menurut Hersugondo & Kartika (2013) auditor akan lebih 

berhati-hati dalam mengerjakan audit laporan keuangan yang 

memiliki solvabilitas tinggi, karena solvabilitas yang tinggi akan 

meningkatkan kecenderungan kerugian perusahaan. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu mendapatkan hasil yaitu solvabilitas ini berpengaruh Positif 

terhadap audit delay. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh 

Ervilah & Fachriyah (2015), Hersugondo & Kartika (2013) dan 

Prabowo & Marsono (2013) mendapatkan hasil bahwa Solvabiltas ini 

berpengaruh Positif terhadap audit delay. 

Apabila sebuah perusahaan dalam melaporkan solvabilitasnya 

dalam hal ini perusahaan akan berusaha menutupi utang yang dimiliki 

perusahaan tersebut sehingga akan mengakibatkan kemungkinan audit 

delay terjadi. Jadi apabila solvabilitas ini tinggi maka kemungkinan 

audit delay juga akan semakin tinggi, karena pengaruh solvabilitas ini 

searah dengan audit delay maka peneliti dapat menarik hipotesis 

yaitu: 

H2 : solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. 

c) Klasifikasi Industri 

Menurut Ervilah & Fachriyah (2015) Perbedaan karakteristik 

industri dapat menyebabkan perbedaan dalam rentang waktu 

penyelesaian proses audit. Menurut Iskandar & Trisnawati (2010) 

Perusahaan finansial biasanya mengumumkan laporan keuangannya 

lebih cepat karena hanya memiliki sedikit persediaan yang harus 

diaudit dibandingkan perusahaan yang non finansial. Proporsi yang 

sedikit dari persediaan perusahaan yang menyebabkan auditor dapat 
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mengurangi atau menghilangkan bagian proses audit tersulit dimana 

material error sering terjadi. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu mendapatkan hasil yaitu klasifikasi industri ini berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. Sebut saja penelitian yang dilakukan 

oleh Ervilah & Fachriyah (2015), Sunaningsih & Rohman (2014) dan 

Iskandar & Trisnawati (2010) mendapatkan hasil bahwa Klasifikasi 

industri ini berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Menurut Iskandar & Trisnawati (2010) perusahaan finansial 

cenderung memiliki aset yang berupa aset moneter yang lebih mudah 

untuk diukur. Sebaliknya, kebanyakan aset dari perusahaan non 

finansial berupa aset fisik yang susah untuk diukur. Dari beberapa 

definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa industri dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 jenis industri yaitu industri finansial dan 

industri non finansial, yang pada industri finansial lebih mudah untuk 

diukur sehingga untuk terjadinya delay pada auditnya lebih sedikit 

terjadi dibandingkan perusahaan yang non finansial. Karena 

klasifikasi industri ini berlawanan arah dengan terjadinya audit delay 

maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu: 

H3 : Klasifikasi Industri berpengaruh negatif terhadap audit delay. 
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d) Komite Audit 

Semakin banyak komite audit yang dibentuk maka akan 

semakin cepat pula proses audit yang dilakukan. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu 

mendapatkan hasil yaitu komite audit ini berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh 

Haryani & Wiratmaja (2014) dan Prabowo & Marsono (2013) 

mendapatkan hasil bahwa komite audit ini berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. 

sebuah perusahaan ini memiliki komite audit yang semakin 

banyak maka kemungkinan terjadinya audit delay akan semakin kecil 

karena yang bekerja untuk mengaudit semakin banyak maka 

informasi yang digunakan untuk mengaudit juga cepat dikumpulkan 

sehingga akan mengurangi terjadinya audit delay. Karena komite 

audit ini berlawanan arah dengan terjadinya audit delay maka peneliti 

dapat menarik hipotesis yaitu: 

H4 : komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

e) Opini Auditor 

Menurut Aditya & Anisykurlillah (2014) Arah hubungan yang 

ditimbulkan antara opini audit terhadap audit delay adalah negatif, 

karena apabila perusahaan mendapat opini unqualified (wajar tanpa 

pengecualian) maka audit delay akan berkurang daripada perusahaan 

yang mendapatkan opini selain unqualified. Menurut Mumpuni 
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(2012) bahwa perusahaan yang mendapatkan pendapat selain 

unqualified opinion membutuhkan waktu audit yang lebih panjang 

daripada perusahaan yang mendapatkan unqualified opinion. Hal ini 

karena pemberian pendapat selain unqualified opinion membutuhkan 

negosisasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit apabila 

auditor menemukan penyimpangan terhadap PABU (Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu mendapatkan hasil yaitu opini auditor ini berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. Sebut saja penelitian yang dilakukan 

oleh Aditya & Anisykurlillah (2014), Prabowo & Marsono (2013) dan 

Ervilah & Fachriyah (2015) mendapatkan hasil bahwa opini auditor 

ini berpengaruh negatif terhadap audit delay. Dari beberapa pendapat 

diatas peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu apabila sebuah 

perusahaan mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya audit delay daripada 

mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian sehingga dapat 

ditarik hipotesis yaitu: 

H5 : Opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

f) Kualitas Auditor 

Hasan (2012) menyatakan bahwa laporan audit perusahaan 

yang diaudit oleh KAP The Big Four lebih pendek dibanding dengan 

perusahaan yang diaudit oleh KAP non-The Big Four. Hal ini 
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dikarenakan KAP The Big Four dianggap memiliki kinerja dalam 

mengaudit yang lebih baik, dan standar audit yang lebih tinggi, serta 

jumlah klien yang lebih banyak daripada KAP non-The Big Four. 

Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010) KAP yang lebih besar dirasa 

lebih mampu melaksanakan proses audit secara efisien, lebih efektif 

fleksibilitas dalam menjadwal pelaksanaan audit sehingga audit dapat 

diselesaikan secara tepat waktu daripada KAP yang lebih kecil.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu mendapatkan hasil yaitu kualitas auditor ini berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. Sebut saja penelitian yang dilakukan 

oleh Iskandar & Trisnawati (2010), dan Hardika & Vega G (2013). 

dan Ervilah & Fachriyah (2015) mendapatkan hasil bahwa kualitas 

auditor ini berpengaruh negatif terhadap audit delay. Dari pendapat 

penelitian sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu 

apabila seorang auditor yang berasal dari KAP The Big Four maka 

akan menghasilkan auditor yang lebih berkualitas daripada auditor 

yang berasal selain dari KAP The Big Four, apabila mendapatkan 

auditor yang berkualitas maka seorang auditor akan lebih 

berpengalaman sehingga akan mengurangi terjadinya audit delay 

sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu: 

H6 : kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. 
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B. MODEL PENELITIAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Model Penelitian 
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