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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan gambaran hasil penelitian dengan beserta 

dengan pembahasan pada bagian akhir. Hasil penelitian dan pembahasan 

ditampilkan secara sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan alat bantu yakni 

perangkat lunak SPSS versi 15.0. Adapun penjelasan hasil penelitian dan 

pembahasan adalah sebagai berikut ini: 

A. Gambaran umum objek penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode tahun penelitian data yang dipilih yang 

terdapat pada tahun 2014-2015 agar penelitian ini masih up to date, 

Berdasarkan metode purposive sampling yang telah ditetapkan pada bab III, 

maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 23 perusahaan yang memenuhi 

kriteria. Adapun prosedur pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 

 

Table 4.1 prosedur pemilihan sampel 

NO Kriteria sampel Jumlah 

1 Perusahaan yang listing di Bursa efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014 dan 2015 

538 

2 Perusahaan yang mengalami delisting 

selama periode pengamatan 

(2) 

3 Perusahaan yang tidak melampirkan 

laporan auditor independen 

(0) 

4 Perusahaan yang mempublikasikan 

laporan keuangannya lebih dari tanggal 

31 maret selama periode penelitian 

(513) 
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Descriptive Statistics

43 1 153 49.79 37.363

43 24.47 30.62 28.4037 1.40998

43 .00 1.18 .5207 .29230

43 0 1 .95 .213

43 .43 1.50 .8849 .27878

43 0 1 .09 .294

43 0 1 .74 .441

43

Y

UP

SOLV

IND

KOMAUD

OPAUD

KULAUD

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

NO Kriteria sampel Jumlah 

5 Jumlah sampel perusahaan 23 

6 Total sampel (2014-2015) 46 

Sumber : data yang diolah peneliti 

B. Uji kualitas data 

1. Analisis statistik deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan simpangan 

baku (standar deviation) dari variabel independen dan variabel dependen. 

Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Sumber : Output SPSS 15.0 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian ini 

sebanyak 43 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: 

Variabel Audit Delay (Y) memiliki nilai minimum sebesar 1; nilai 

maksimum sebesar 153 nilai rata-rata (mean) sebesar 49,7 dan simpangan 

baku (standar deviation) sebesar 37,363. 
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Variabel Ukuran Perusahaan (UP) memiliki nilai minimum sebesar 

24,47; nilai maksimum sebesar 30,62; nilai rata-rata (mean) sebesar 

28,4073 ; dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 1,40998. 

Variabel Solvabilitas (SOLV) memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai 

maksimum sebesar 1,18; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,5207; dan 

simpangan baku (standar deviation) sebesar 0,29230. Variabel Klasifikasi 

industri (IND) memiliki nilai minimum sebesar 0; nilai maksimum sebesar 

1; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,95; dan simpangan baku (standar 

deviation) sebesar 0,213. Variabel Komite Audit (KOMAUD) memiliki 

nilai minimum sebesar 0,43; nilai maksimum sebesar 1,50 nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,8849; dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 

0,27878. Variabel Opini Audit (OPAUD) memiliki nilai minimum sebesar 

0; nilai maksimum sebesar 1; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,09; dan 

simpangan baku (standar deviation) sebesar 0,294. Variabel Kualitas 

Auditor (KULAUD) memiliki nilai minimum sebesar 0; nilai maksimum 

sebesar 1; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,74; dan simpangan baku 

(standar deviation) sebesar 0,441. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam 

regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

43

.0000000

31.40780834

.098

.098

-.086

.643

.803

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

dalam penelitian ini adalah One-Sample Kolmogorov Smirnov Test. 

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.3 

Table 4.3  

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS 15.0 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh hasil bahwa nilai Asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0,803 > α (0,05). Jadi, dapat disimpulkan data yang 

digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

penelitian ini pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dimana pengujian 

dilakukan dengan uji glejser. Hasil uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.4 
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Coefficientsa

31,853 71,909 ,443 ,660

-,552 2,249 -,040 -,245 ,808 ,844 1,184

18,508 10,606 ,276 1,745 ,090 ,884 1,132

4,644 16,281 ,050 ,285 ,777 ,706 1,417

3,961 12,474 ,056 ,318 ,753 ,702 1,424

6,999 10,867 ,105 ,644 ,524 ,832 1,201

-13,632 7,049 -,307 -1,934 ,061 ,877 1,140

(Constant)

UP

SOLV

IND

KOMAUD

OPAUD

KULAUD

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  Abs_Resa. 

Tabel 4.4 

Sumber : Output SPSS 15.0  

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari 

masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari  

(0,05). Ukuran Perusahaan (UP) sebesar 0,808; Solvabilitas (SOLV) 

sebesar 0,090; Klasifikasi industri (IND) sebesar 0,777; Komite Audit 

(KOMAUD) sebesar 0,753; Opini Audit (OPAUD) sebesar 0,524; 

Kualitas Auditor (KULAUD) sebesar 0,061. Jadi, dapat disimpulkan data 

pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya hubungan linear antar variabel bebas dalam model 

regresi yang terbentuk. Uji multikolinearitas dalam penelitian dapat 

dilihat dari nilai Tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF). 

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada 

Tabel 4.5. 
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Coefficientsa

189,950 129,175 1,470 ,150

-2,290 4,040 -,086 -,567 ,574 ,844 1,184

-22,750 19,052 -,178 -1,194 ,240 ,884 1,132

-36,072 29,247 -,206 -1,233 ,225 ,706 1,417

-,484 22,408 -,004 -,022 ,983 ,702 1,424

41,176 19,522 ,324 2,109 ,042 ,832 1,201

-43,372 12,662 -,512 -3,425 ,002 ,877 1,140

(Constant)

UP

SOLV

IND

KOMAUD

OPAUD

KULAUD

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  Ya. 

Tabel 4.5 

Sumber : Output SPSS 15.0 

 Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing 

variabel ≤ 10. Ukuran Perusahaan (UP) sebesar 1,184; Solvabilitas 

(SOLV) sebesar 1,132; Klasifikasi industri (IND) sebesar 1,417; 

Komite Audit (KOMAUD) sebesar 1,424; Opini Audit (OPAUD) 

sebesar 1,201; Kualitas Audit (KULAUD) sebesar 1,140 Jadi, dapat 

disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan t-1 pada persamaan 

regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan DW (Durbin-Watson). Hasil uji autokorelasi dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.4. 
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Model Summaryb

,542a ,293 ,176 33,924 1,717

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), KULAUD, KOMAUD, UP, SOLV, OPAUD, INDa. 

Dependent Variable:  Yb. 

Model Summaryb

,542a ,293 ,176 33,924 1,717

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), KULAUD, KOMAUD, UP, SOLV, OPAUD, INDa. 

Dependent Variable:  Yb. 

Tabel 4.6 

  

Sumber : Output SPSS 15.0 

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa nilai Durbin-

Watson sebesar 1,717. Angka Durbin-Watson di antara -2 sampai +2 

yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan 

data sampel pada penelitian ini tidak terjadi autokolerasi. 

C. Hasil peneliitian (Uji Hipotesis) 

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada 

Tabel 4.7 

Tabel 4.7 

Sumber : Output SPSS 15.0 
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ANOVAb

17202,198 6 2867,033 2,491 ,041a

41430,918 36 1150,859

58633,116 42

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KULAUD, KOMAUD, UP, SOLV, OPAUD, INDa. 

Dependent Variable: Yb. 

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R2) adalah 0,176 atau 17,6%, hal ini menunjukkan 

bahwa Audit delay sebesar 17,6% dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan 

(UP), Solvabilitas (SOLV), Klasifikasi industri (IND), Komite Audit 

(KOMAUD), Opini Audit (OPAUD) dan Kualitas Audit (KULAUD). Dan 

sisanya 82,4 % (100-17,6) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

2. Uji Signifikansi Simultan (F-test) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hasil 

uji signifikan simultan (Uji F) ditunjukkan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Sumber : Output SPSS 15.0 

 Berdasarkan Tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 

2,491 dengan nilai signifikan sebesar 0,041 <  (0,05). Jadi, variabel 

independen (ukuran perusahaan, solvabilitas, klasifikasi industri, komite 

audit, opini dan kualitas auditor) berpengaruh simultan atau bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Audit delay). 
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Coefficientsa

189,950 129,175 1,470 ,150

-2,290 4,040 -,086 -,567 ,574 ,844 1,184

-22,750 19,052 -,178 -1,194 ,240 ,884 1,132

-36,072 29,247 -,206 -1,233 ,225 ,706 1,417

-,484 22,408 -,004 -,022 ,983 ,702 1,424

41,176 19,522 ,324 2,109 ,042 ,832 1,201

-43,372 12,662 -,512 -3,425 ,002 ,877 1,140

(Constant)

UP

SOLV

IND

KOMAUD

OPAUD

KULAUD

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  Ya. 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hasil uji parsial (Uji t) dalam penelitian ini ditunjukkan pada 

Tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Sumber : Output SPSS 15.0 

       Berdasarkan  pengujian pada Tabel 4.9 dapat dirumuskan model regresi 

sebagai berikut: 

𝑌 = 189,950 − 2,290𝑈𝑃 − 22,750𝑆𝑂𝐿𝑉 − 36,072𝐼𝑁𝐷 − 0,484𝐾𝑂𝑀𝐴𝑈𝐷

+ 41,176𝑂𝑃𝐴𝑈𝐷 − 43,372𝐾𝑈𝐿𝐴𝑈𝐷 

Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

  Hasil uji parsial Tabel 4.9 menunjukkan variabel ukuran 

perusahaan mempunyai nilai sig 0.574 > 0.05 yang menyatakan bahwa 

variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay ditolak. 
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Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

    Hasil uji parsial menunjukan variabel Solvabilitas mempunyai nilai sig 

0.240 > 0.05 yang berarti variabel solvabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang 

menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay 

ditolak. 

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

     Hasil uji parsial menunjukan variabel klasifikasi industri mempunyai 

nilai sig 0.225 > 0.05 yang berarti variabel klasifikasi industri tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) 

yang menyatakan bahwa Klasifikasi Industri berpengaruh negatif terhadap 

audit delay ditolak. 

Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

     Hasil uji parsial menunjukan variabel komite audit mempunyai nilai sig 

0.983 > 0.05 yang berarti variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan 

bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay ditolak. 

Pengujian Hipotesis Kelima (H5) 

     Hasil uji parsial menunjukan variabel opini audit mempunyai nilai sig 

0.042 > 0.05 yang berarti variabel opini audit berpengaruh terhadap audit 

delay. maka hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa opini audit 

berpengaruh terhadap audit delay diterima. 
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Pengujian Hipotesis Keenam (H6) 

     Hasil uji parsial menunjukan variabel kualitas auditor mempunyai nilai 

sig 0.02 > 0.05 yang berarti variabel komite audit berpengaruh terhadap 

audit delay. Dan arah yang ditunjukkan pada bagian t juga sesuai dengan 

arah dari peneliti maka hipotesis keenam (H6) yang menyatakan kualitas 

auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay diterima. 

 

TABEL 4.10 

RINGKASAN SELURUH HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay 

Ditolak 

H2 solvabilitas berpengaruh positif terhadap 

audit delay 

Ditolak 

H3 Klasifikasi Industri berpengaruh negatif 

terhadap audit delay 

Ditolak 

H4 komite audit berpengaruh negatif terhadap 

audit delay 

Ditolak 

H5 opini audit berpengaruh negatif terhadap 

audit delay 

Diterima 

H6 kualitas auditor berpengaruh negatif 

terhadap audit delay 

Diterima 
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D. Pembahasan  

a. Hubungan ukuran perusahaan terhadap audit delay 

Ukuran perusahaan ini merupakan suatu skala yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. kita dapat 

mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dengan melihat ukuran 

nominal yang dimiliki perusahaan tersebut misalnya kita dapat melihat 

dari total asset yang dimiliki perusahaan tersebut dan juga dari total 

penjualan perusahaan tersebut. Semakin besar suatu perusahaan maka 

sistem-sistem yang dimiliki perusahaan tersebut juga semakin lebih baik. 

Hasil uji parsial menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis 

pertama (H1). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan sunaningsih dan rohman (2014), Lianto dan Kusuma (2010), 

Yunita, dkk (2012). Menurut sunaningsih dan rohman (2014) Hal ini 

dikarenakan asset yang dimiliki perusahaan yang besar menandakan 

bahwa semakin banyak modal yang ditanam oleh investor maka semakin 

banyak pula item-item yang perlu diaudit oleh auditor tersebut. Selain hal 

itu juga, perusahaan besar yang sudah memiliki anak perusahaan terlebih 

dahulu melakukan konsolidasi laporan keuangan dari anak perusahaan. 

sehingga auditor memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan proses 

audit laporan tersebut. auditor menganggap bahwa dalam proses 

pengauditan berapa banyakpun jumlah aset yang dimiliki setiap 
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perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama, sesuai dengan prosedur 

dalam standar profesional akuntan publik (lestari ,2010). 

b. Hubungan solvabilitas terhadap audit delay 

Solvabilitas merupakan tanggung jawab yang dalam penelitian ini 

ditujukan kepada perusahaan yaitu kemampuan sebuah perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. Apabila sebuah perusahaan dapat memenuhi kewajibannya maka 

semakin baik pula perusahaan tersebut dipandang oleh investor. hasil uji 

parsial menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit 

delay yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis kedua (H2). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh puspatama (2014), Iskandar dan trisnawati (2010), 

kurniawati (2016). Menurut safitri (2015) Tinggi rendahnya utang yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan tidak akan merubah standar yang dimiliki 

oleh seorang auditor dikarenakan pihak auditor memiliki standar yang 

harus dipatuhi dalam proses pengerjaan audit laporan keuangan yang 

dikerjakan, dan memiliki standar waktu dalam mengaudit. 

c. Hubungan klasifikasi industri terhadap audit delay 

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia 

ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu perusahaan industri 

finansial dan non finansial. Semakin non finansial suatu perusahaan maka 

semakin rumit pula seorang auditor untuk menemukan data-data yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Industri finansial adalah industri yang 
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memberikan jasa keuangan dan terkait dengan uang dan investasi, yaitu 

bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan 

industri finansial lainnya. Jenis industri non finansial adalah semua jenis 

industri yang tidak termasuk dalam industri sektor keuangan. hasil uji 

parsial menunjukkan bahwa klasifikasi industri tidak berpengaruh 

terhadap audit delay yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis ketiga 

(H3).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh sunaningsih dan rohman (2014), Lianto dan Kusuma 

(2010) dan Saputri (2012). Menurut sunaningsih dan rohman (2014) Pada 

perusahaan finansial ini memiliki laporan keuangan yang lebih banyak 

itemnya yang harus diukur dengan nilai wajar sesuai dengan yang 

tercantum pada PSAK 55, sehingga diperlukannya jurnal penyesuaian di 

akhir periode di akhir periode. Hal ini mengakibatkan seorang auditor 

memerlukan proses yang lebih panjang. Dapat ditarik kesimpulan diatas 

bahwa kemungkinan terjadinya audit delay itu tidak didasarkan dari 

klasifiasi industrinya, dari perusahaan finansial maupun non finansial tetap 

bisa terjadi audit delay.  

d. Hubungan komite audit terhadap audit delay 

sesuai dengan peraturan Bapepam dengan surat edaran No. SE-

03/PM/2000 dinyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib 

membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 (tiga) orang yang 

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



47 
 

 
 

perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Semakin banyak 

komite audit yang dibentuk maka akan semakin cepat pula proses audit 

yang dilakukan. hasil uji parsial menunjukkan bahwa klasifikasi industri 

tidak berpengaruh terhadap audit delay yang berarti hasil penelitian 

menolak hipotesis keempat (H4). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh sartika (2013), dan sistya (2008). menurut randal dalam 

sartika (2013) komite audit ini berfungsi membantu komisaris dalam 

melaksanakan tugasnya termasuk memastikan laporan keuangan yang 

dilaporkan sesuai dengan SAK, struktur pengendalian internal yang baik, 

pelaksanaan audit internal dan eksternal dengan sesuai standar yang 

berlaku, serta tindak lanjut manajemen tentang temuan audit yang 

dilakukan manajemen. Hipotesis ini ditolak dikarenakan komite audit ini 

hanya membantu pihak audit independen dalam melaksanakan tugasnya 

tetapi tidak ikut serta dalam proses pengauditan. 

e. Hubungan opini audit terhadap audit delay 

opini audit ini merupakan opini yang diberikan oleh auditor dalam 

menanggapi sudah benar tidaknya laporan keuangan yang dibuat oleh 

perusahaan tersebut. Opini audit merupakan cerminan dari laporan 

keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 

menginginkan opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap laporan 

keuangannya. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa opini audit 
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berpengaruh terhadap audit delay hal ini berarti hasil penelitian hipotesis 

kelima (H5) diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Aditya & Anisykurlillah (2014), Prabowo & Marsono 

(2013) dan Ervilah & Fachriyah (2015). Menurut Kartika (2009) 

perusahaan yang tidak mendapatkan opini standar unqualified 

diperkirakan akan mengalami proses delay yang lebih panjang 

dokarenakan perusahaan tersebut memandang opini tersebut sebagai kabar 

buruk sehingga mengakibatkan proses audit menjadi lebih panjang. selain 

itu proses dalam mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian ini akan 

mengakibatkan proses menjadi lebih panjang Karena adanya negoisasi 

terlebih dahulu dengan pihak auditor. 

f. Hubungan kualitas auditor terhadap audit delay 

 Kualitas auditor di setiap KAP itu berbeda-beda. Salah satu 

indikator yang menentukan kualitas auditor adalah Kantor Akuntan Publik 

(KAP) tempat auditor tersebut berasal. Sebagai pengukur yang disini 

adalah seorang auditor tersebut berasal dari KAP big four atau KAP non-

big four. Diyakini seseorang yang berasal dari KAP big four ini lebih 

berkualitas dibandingkan seorang auditor yang berasal dari KAP non-big 

four. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh 

negatif terhadap audit delay yang berarti hipotesis keenam (H6) diterima. 

 Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar & 

Trisnawati (2010), dan Hardika & Vega (2013). dan Ervilah & Fachriyah 
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(2015) hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa kualitas-kualitas auditor 

yang dihasilkan oleh auditor-auditor yang berasal dari KAP-KAP big four 

lebih cepat dalam pengerjaan proses audit sehingga kemungkinan 

terjadinya audit delay akan semakin rendah. hal ini dikarenakan standar 

yang ada pada KAP big four lebih tinggi daripada yang non-big four. 


