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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016. Objek penelitian ini adalah umur perusahaan, komisaris independen, komite 

audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit. Metode analisis data yang digunakan 

yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 21, penetapan sampel menggunakan 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Kedua, komisaris independen berpengaruh signifikan 

terdahadap audit delay. Ketiga, komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Keempat, kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Kelima, masa 

perikatan audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Keenam, umur perusahaan, komisaris 

independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit secara simultan 

berpengaruh terhadap audit delay. Kemampuan prediksi dari kelima variabel terhadap audit 

delay sebesar 26% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya R-square sebesar 26% sedangkan 

sisanya 74% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. 

Kata kunci:  audit delay, umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan   

keuangan, masa perikatan audit 
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PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan seperti 

pemegang saham, manajemen, pemerintah, kreditor, investor, dan masyarakat dalam 

pengambilan suatu keputusan dan tolak ukur penilaian kinerja perusahaan. Menurut 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Revisi 2017, laporan keuangan 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputuan 

ekonomi, dan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. 

Laporan keuangan perusahaan yang disusun dan disajikan kepada pengguna laporan 

keuangan haruslah memenuhi karakteristik kualitatif tertentu agar dapat memberikan 

informasi yang berguna bagi para pemakai. Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan 

Keuangan dalam PSAK Nomor 1 Revisi 2017 terdapat empat karakteristik kualitatif 

informasi keuangan yang berguna yaitu, jika informasi tersebut terbanding, terverifikasi, 

tepat waktu, dan terpaham. Untuk menyajikan informasi kepada publik, perusahaan akan 

menghadapi beberapa kendala salah satunya yaitu ketepatan waktu. 

Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu kepada publik akan memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Sebaliknya jika informasi yang 

dihasilkan terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka 

informasi tersebut sudah tidak relevan akibat tidak tersedianya informasi tersebut dalam 

pengambilan keputusan (Prameswari dan Yustrianthe, 2015). Ketepatan waktu perusahaan 

mempublikasikan laporan keuangan dapat mengalami ketertundaan yang disebabkan oleh 

lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal ini dapat menyebabkan 

reputasi auditor menurun sehingga para pemakai laporan keuangan ragu akan kualitas 

informasi yang dipublikasikan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan kepada publik bukan 

hanya berpengaruh pada nilai dan kualitas laporan keuangan tersebut namun juga membawa 

reaksi yang negatif dari pasar modal (Octaviani, 2017). 

Lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dilihat dari perbedaan 

waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan, 

perbedaan waktu ini sering disebut audit delay atau dalam penelitian lain disebut dengan 

audit report lag. Audit delay mempunyai hubungan yang erat dengan ketepatan waktu 

publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila 

tidak disampaikan secara tepat waktu (Praptika dan Rasmini, 2016). Ketepatan waktu 

menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada publik telah diatur dalam Peraturan Badan 

Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor X.K.6, lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan 

tahunan emiten atau perusahaan publik. Peraturan ini menyatakan bahwa emiten atau 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling 

lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Karena berlakunya Undang-Undang 

Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang 

Bapepam-LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Peraturan dari Bapepam dan LK atau Otortias Jasa Keuangan mengenai penyampaian 

laporan keuangan tahunan belum menjamin seluruh perusahaan di pasar modal 

mempubikasikan dan menyampaikan laporan keuangan tahunannya secara tepat waktu. Data 

PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 yang diungkapkan oleh Danang Sugianto dalam 

sebuah media kabar online (finance.detik.com). Terdapat 17 emiten yang belum 

menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 atau belum melakukan 

pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut, sehingga PT 

Bursa Efek Indonesia memberikan hukuman penghentian sementara (suspensi) perdagangan 

http://www.finance.detik.com/


saham kepada 17 emiten tersebut. Pemberian sanksi tersebut merujuk pada ketentuan II.6.3. 

Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa Efek Indonesia telah memberikan peringatan 

tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta kepada emiten yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangan tahun 2016. Beberapa faktor yang menyebabkan lamanya waktu 

penyelesaian audit oleh auditor, diantaranya adalah umur perusahaan, komisaris independen, 

komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit yang dapat mempengaruhi audit 

delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan octaviani (2017). Penelitian ini 

memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini 

menggunakan variabel independen umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, 

kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

variabel independen umur perusahaan dan tenure audit. Peneliti menambahkan variabel 

komisaris independen, komite audit, dan kesulitan keuangan, karena mengikuti saran dari 

peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu menyebutkan, terdapat 74,7% variabel lain yang dapat 

mempengaruhi audit delay. Kedua, periode penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tahun 

2014-2016, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada periode 2011-2014. Ketiga, 

penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan membahas faktor yang 

mempengaruhi audit delay dengan mengangkat judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”. 

 

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap audit delay. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap audit delay. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap audit delay. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kesulitan keuangan terhadap audit delay. 

5. Untuk mengetahui pengaruh masa perikatan audit terhadap audit delay. 

6. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, 

kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit terhadap audit delay. 

 

 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Audit Delay 

Pengertian Audit delay menurut Arofah dkk (2017) adalah waktu yang dibutuhkan 

auditor untuk menyelesaikan laporan audit sejak hari pertama setelah batas akhir waktu 

penyampaian laporan tahunan sehingga menghasilkan laporan audit yang siap dilaporkan 

kepada Bapepam atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam 

beberapa penelitian audit delay disebut juga sebagai audit report lag. 

Prameswari dan Yustrianthe (2015) menyebutkan, keterlambatan pelaporan keuangan 

pada umumnya terbagi menjadi tiga kriteria yaitu: Preliminary lag, yaitu interval antara 

berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu 

oleh pasar modal. Auditor’s report lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai 

dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor. Total lag, yaitu interval antara 

berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan tahunan publikasi oleh 

pasar modal. 

 

 



Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan salah satu atribut perusahaan yang mencerminkan 

seberapa lama kemampuan perusahaan bertahan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan 

yang dapat mengancam kehidupan perusahaan, serta mampu melihat kesempatan yang ada 

untuk mengembangkan usahanya (Jeva dan Ratnadi, 2015). Umur perusahaan menunjukkan 

kredibilitas maupun reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jika perusahaan telah lama 

berdiri biasanya dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan 

masyarakat. Perusahaan yang telah lama berdiri, secara tidak langsung membuktikan bahwa 

perusahaan mampu bertahan dan meraih laba dalam berbagai kondisi ekonomi dan juga 

menunjukkan bagaiman perusahaan dapat mempertahankan reputasi maupun posisi dalam 

industri persaingan yang semakin ketat (Bulo dkk, 2016). 

 

Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak 

terafiliasi dengan manajemen, dewan direksi lainnya atau pemegang saham yang dapat 

mempengaruhi independensinya (Juniarti dan Agnes 2009, dalam Kusliahianti dan Hermanto 

2016). Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan 

secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris 

Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Jumlah Komisaris 

Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan 

Komisaris. 

 

Komite Audit 

Pengertian komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite 

audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Untuk membuat komite audit yang efektif 

dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite audit 

harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab. Komite audit 

paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan 

pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. 

 

Kesulitan Keuangan 

Kesulitan keuangan atau financial distress merupakan suatu kondisi keuangan 

perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah sehingga 

perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik (Irfan dan 

Yuniati, 2014). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Andrade dan Kaplan (2008) dalam 

Vernando dan Halmawati (2016) menyebutkan kondisi financial distress merupakan suatu 

kondisi di mana perusahaan memiliki kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki 

kepada pihak pemberi pinjaman (kreditor) atau sebuah indikasi ketika perusahaan tersebut 

melakukan restrukturisasi utang yang disebabkan oleh kesulitan dalam membayar kewajiban 

yang dimiliki. 

 

Masa Perikatan Audit 

Pengertian masa perikatan audit menurut Sari dan Priyadi (2016) adalah lamanya waktu 

auditor melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Hubungan kerja sama yang 

dijalin antara auditor dengan klien dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan 

pemahaman yang lebih mengenai industri dan kondisi keuangan klien yang ditanganinya 

sehingga auditor akan lebih mudah mendeteksi masalah yang ada diperusahaan. Lamanya 

masa perikatan antara auditor dengan klien telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 



Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Dimana KAP hanya boleh memberikan 

jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas paling lama 6 (enam) tahun buku 

berturut-turut, serta tiga tahun berturut-turut oleh seorang akuntan publik. 

 

Hipotesis Penelitian 

H1  : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay 

H2  : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Audit Delay  

H3  : Komite Audit berpengaruh terhadap Audit Delay 

H4  : Kesulitan Keuangan berpengaruh terhadap Audit Delay 

H5  : Masa Perikatan Audit  berpengaruh terhadap Audit Delay 

H6  : Umur Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, Kesulitan Keuangan, dan 

Masa Periakatan Audit berpengaruh terhadap Audit Delay. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis metode dalam penelitian 

ini adalah penelitian ex post facto  dan asosiatif. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah 

berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku 

sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 42 perusahaan pertambangan yang listing  di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2016. Teknik penentuan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling purposive. Kriteria-kriteria penentuan 

sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2014 - 2016. 

2. Perusahaan Pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan berturut-

turut untuk tahun pelaporan 2014 – 2016. 

3. Laporan keuangan dipublikasikan dalam mata uang rupiah. 

Berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 13 perusahaan yang dapat dijadikan sampel 

dalam penelitian ini, dengan total data 13 perusahaan dikalikan dengan 3 (tiga) tahun 

penelitian yaitu 39 perusahaan. 

 

 

Definisi Operasional Variabel 

1. Audit Delay 

Audit Delay diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari, yaitu jangka waktu atau lama 

waktu penyelesaian audit mulai dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan hingga 

tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan audit (Prameswari dan 

Yustrianthe, 2015). 

2. Umur Perusahaan 

Variabel Umur perusahaan dihitung dari pertama kali perusahaan listing di Bursa Efek 

Indonesia sampai dengan tahun penelitian (Octaviani, 2017). 

3. Komisaris Independen 

Variabel komisaris independen perusahaan diukur dengan membandingkan proporsi 

jumlah dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris (Faishal dan Hadiprajitno, 

2015). 



4. Komite Audit 

Variabel komite audit diukur dengan menggunakan proporsi komite audit, yaitu 

perbandingan jumlah komite audit dengan jumlah dewan komisaris (Haryani dan Wiratmaja, 

2014). 

5. Kesulitan Keuangan 

Variabel ini diproksikan dengan Debt to Aset Ratio (DAR) karena rasio total debt to 

asset menunjukkan seberapa besar keseluruhan hutang dapat dijamin oleh keseluruhan aset 

yang dimiliki oleh perusahaan (Praptika dan Rasmini, 2016).. 

6. Masa Perikatan Audit 

Variabel masa perikatan audit diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan 

di mana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap klien, tahun 

pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan satu untuk tahun-tahun 

berikutnya (Praptika dan Rasmini, 2016).  

 

 

Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan proses tansformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi 

sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya 

digunakan untuk memberikan infromasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang 

utama. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah minimum, maksimum, mean, dan 

standar deviasi (Indriantoro dan Supomo, 2013). 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Salah satu syarat untuk 

menggunakan persamaan regresi linear berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji 

normalitas data, dan uji autokorelasi. 

 

Uji Multikolinearitas 

 Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi linear berganda yang 

terdiri dari dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen, dimana akan diukur 

keeratan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). 

Dikatakan terjadi multikolinearitas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar 

dari 0,60, dikatan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

lebih kecil atau sama dengan 0,60 (Sunyoto, 2016). Variabel bebas mengalami 

multikolinearitas jika: α hitung < α dan VIF hitung > VIF. Variabel bebas tidak mengalami 

multikolinearitas jika: α hitung > α dan VIF hitung < VIF. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan regresi berganda perlu juga diuji sama atau tidaknya varian dari residual 

dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian 

yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda 

disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Sunyoto, 2016). Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-

titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-

gelombang. 

 

 

 



Uji Normalitas 

Uji normalitas akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada 

persamaan regresi yang dihasilkan, yaitu berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. 

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel 

terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2016). 

 

Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang 

mempunyai seri waktu (Sunyoto, 2016). Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi 

tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada 

tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2). 

b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2. 

c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2. 

 

Model Analisis Data 

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, yaitu suatu 

metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel 

dependen dengan beberapa variabel independen. Analisis regresi linier berganda akan 

dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2015 : 303). Adapun 

model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y = β0 +  β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + β5.X5 + ε 

 

Model Pengujian Hipotesis 

1. Uji Siginifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t-statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016 : 

97). Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf 

signifikan < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan > 0,05.  

2. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik f) 

Uji f statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersamaan atau simultan (Ghozali, 2016 : 96). Signifikansi 

model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig) dimana jika nilai 

sig di bawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3. Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Koefisiensi determinasi (Goodness of fit), yang dinotasikan dengan R
2 

merupakan suatu 

ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R
2
) mencerminkan kemampuan variabel 

dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 menunjukkan seberapa besar proporsi dari 

total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin 

tinggi nilai R
2
 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2016 : 95). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian ini diolah dengan 

menggunakan SPSS 21 yang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini : 



Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Dari tabel 1 diatas, terlihat bahwa jumlah yang digunakan dalam penelitian ini 

masing-masing 39 data. Adapun hasil dari analisis statistik deskriptif setiap variabel juga 

telah ditemukan. Berdasarkan hasil olahan data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

nilai audit delay adalah antara 22 hari hingga 148 hari dengan rata-rata sebesar 78,33 hari dan 

standar deviasi sebesar  25,25901. Tampak bahwa rata-rata audit delay perusahaan 

pertambangan masih dibawah 120 hari kalender yang merupakan batas yang ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi masih terdapat perusahaan yang melewati batas waktu 

yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu perusahaan PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) pada 

tahun 2015 dan 2016. Audit delay tercepat senilai 22 hari dialami oleh PT Central Omega 

Resources Tbk (DKFT) pada tahun 2015. Standar deviasi pada audit delay sebesar 25,25901 

hari menunjukkan penyebaran rata-rata sampel tentang audit delay sebesar 25,25901. 

Umur perusahaan mempunyai rentang nilai antara 6 tahun sampai dengan 21 tahun 

dengan rata-rata sebesar 14,3077 tahun dan standar deviasi sebesar  4,329543. Umur 

perusahaan yang paling tua sejak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh PT Timah 

Tbk (TINS), sedangkan umur perusahaan yang paling muda sejak terdaftar di Bursa Eek 

Indonesia dimiliki Oleh PT Elnusa Tbk (ELSA). Rata-rata umur perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu 14,3077 tahun. Standar deviasi 4,329543 tahun, 

menunjukkan penyebaran rata-rata sampel tentang umur perusahaan sebesar 4,329543 tahun. 

Komisaris independen mempunyai rentang nilai antara 33% sampai dengan 75% 

dengan rata-rata sebesar 40,81% dan standar deviasi  0,10693. Jumlah komisaris independen 

rata-rata sebesar 40,81% dari seluruh jumlah dewan komisaris, menunjukkan bahwa 

perusahaan pertambangan telah memenuhi syarat minimal 30% anggota dewan komisaris 

independen yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah terendah 33% 

menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan pertambangan yang melanggar peraturan yang 

telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah komisaris independen tertinggi 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 75%. Rata-

rata jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan pertambangan sebesar 40,81%. 

Standar deviasi sebesar 10,693%, menunjukkan penyebaran rata-rata sampel tentang 

komisaris independen sebesar 10,693%. 

Komite audit mempunyai rentang nilai antara 40% sampai dengan 150% dengan rata-

rata 86,75% dan standar deviasi  23,896%. Nilai komite audit 150% menunjukkan bahwa 

terdapat perusahaan pertambangan yang memiliki jumlah komite audit lebih banyak dari 

jumlah dewan komisaris. Nilai komite terendah yang dimiliki perusahaan pertambangan yaitu 

40%, hal itu menunjukkan terdapat perusahaan pertambangan yang memiliki jumlah komite 

audit lebih sedikit dari jumlah dewan komisaris. Rata-rata sebesar 86,79% menunjukkan 

hampir semua perusahaan pertambangan memiliki jumlah komite audit dan jumlah dewan 

komisaris yang sama banyak. Standar deviasi sebesar 23,896%, menunjukkan penyebaran 

rata-rata sampel tentang komisaris independen sebesar 23,896%. 



Kesulitan keuangan mempunyai rentang nilai 2% sampai dengan 78%, dengan rata-rata 

sebesar 41,55% dan standar deviasi sebesar 18,88%. Perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan paling kecil adalah 2% pada PT 

Cakra Mineral Tbk (CKRA) pada tahun 2014 dan 2016, sedangkan perusahaan pertambangan 

yang mengalami kesulitan keuangan paling besar 78% pada PT Citatah Tbk (CTTH) pada 

tahun 2014. Nilai rata-rata kesulitan keuangan yang dialami perusahaan pertambangan yaitu 

sebesar 41,55%. Standar deviasi sebesar 18,88%, menunjukkan penyebaran rata-rata sampel 

tentang komisaris independen sebesar 18,88%. 

Masa perikatan audit mempunyai rentang nilai 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dengan 

rata-rata sebesar 1,66 tahun dan standar deviasi  0.77233 tahun. Masa perikatan audit 1 tahun, 

menunjukkan terdapat perusahaan yang selalu mengganti auditor dan KAP setiap tahunnya. 

Sedangkan masa perikatan audit 3 tahun, menunjukkan terdapat perusahaan yang selalu 

menggunakan auditor dan KAP yang sama setiap tahunnya. Rata-rata masa perikatan audit 

perusahaan pertambangan yaitu 1,66 tahun, yang berarti terdapat perusahaan pertambangan 

yang memiliki masa perikatan dengan auditor dan KAP yang sama pada tahun pertama dan 

kedua, melakukan pergantian auditor  dan KAP di setiap tahunnya, dan menggunakan auditor 

yang sama setiap tahunnya. Standar deviasi sebesar 0,77233 tahun, menunjukkan penyebaran 

rata-rata sampel tentang komisaris independen sebesar 0,77233 tahun. 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinaritas pada penelitian ini menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 

2 dan tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 2 

Uji Multikolinearitas 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinearitas (VIF) 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Tabel 2 menunjukkan koefisien korelasi antar variabel bebas jauh dibawah 0,60, berarti 

antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas pada model dalam penelitian ini. 



Sedangkan pada Tabel 3 menggunakan besaran tolerance (α) = 10% atau 0,10 dan variance 

inflation factor (VIF) = 10, VIF hitung lebih kecil dari VIF dan semua tolerance variabel 

bebas diatas 10%. Dapat disimpulkan bahwa antarvariabel bebas tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut ini : 

Gambar 1 

Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Grafik scatterplot diatas memperlihatkan bahwa tidak terdapat pola tertentu pada grafik. 

Titik pada grafik relatif menyebar tidak beraturan yang bermakna tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas pada model dalam penelitian ini. 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 5 

berikut ini : 

Tabel 4 

Uji Normalitas 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa taraf signifikansi setiap variabel adalah berada di atas 

0,05. Dengan demikian nilai residual berdistribusi normal sehingga model penelitian 

dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi pada penelitian ini menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut ini : 



Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Berdasarkan tabel pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel 39 dan jumlah variabel 

independen 5 (k = 5) maka tabel Durbin Watson akan memberikan nilai Du = 1,7886. Karena 

nila DW (1,658) lebih kecil dari batas Du 1,7886 dan kurang dari 4-Du (4 -1,7886 = 2,2114), 

dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. 

Untuk mengatasi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan Run test 

(Ghozali, 2016 : 116). Dasar pengambilan keputusan dalam uji run test, yaitu jika nilai 

Asymp.sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi, sebaliknya jika 

nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Hasil 

uji autokorelasi dengan Run test dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini: 

Tabel 6 

Uji Autokorelasi Run Test 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Berdasarkan hasil uji Run test pada Tabel 4.7, diketahui nilai Asymp.Sig (2-tailed) 

sebesar 0,332 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau 

masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan 

dengan Durbin Watson dapat teratasi melalui uji run test sehingga analisis regresi linier dapat 

dilanjutkan. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda pada program SPSS 21 menunjukkan hasil 

yang diperoleh sesuai dengan tabel 7 sebagai berikut : 

Tabel 7 

Regresi Linier Berganda 

 
Sumber : Olahan Data 



 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa model regresi yang dapat dibentuk, yaitu : 

DELAY = 2,368 + 0,155UMUR + 1,847KOMISARIS + 0,683KOMITE + 

0,750KESULITAN – 0,073PERIKATAN + ε 

 

Pengujian Hipotesis 

1. Uji Siginifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 7, diperoleh nilai thitung sebesar 

0,925 dengan signifikansi sebesar 0,362. Karena thitung < ttabel (0,925 < 2,032) atau sig.t > 5% 

(0,362 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay dengan kata lain H1 ditolak. Hasil ini menjelaskan bawah 

perusahaan yang telah lama terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun perusahaan yang 

baru terdaftar di Bursa Efek Indnesia (BEI), apabila memiliki sistem manajemen yang baik, 

serta staf akuntan yang kompeten yang mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standar 

akuntansi, maka hal tersebut akan sangat membantu auditor dalam melaksanakan 

pekerjaannya, sehingga auditor tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses auditnya. 

Tidak berpengaruhnya umur perusahaan terhadap audit delay dapat dilihat pada PT Elnusa 

Tbk, PT Perdana Karya Perkasa Tbk, dan PT Radiant Utama Interinsco Tbk yang memiliki 

umur perusahaan lebih kecil namun memiliki audit delay yang rendah. Selain itu, terdapat 

perusahaan yang telah lama berdiri namun memiliki audit delay yang tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang baru berdiri seperti PT Ratu Prabu Energi Tbk. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hariani dan Darsono (2014), Hastuti dan 

Santoso (2017), serta Charviena dan Tjhoa (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh 

antara umur perusahaan terhadap audit delay. Tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dan 

tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Laksono dan Mu’id (2014), serta Octaviani 

(2017) yang menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Pada variabel komisaris independen diperoleh nilai thitung sebesar 3,593 

dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena thitung > ttabel (3,593 > 2,032) atau sig.t < 5% (0,001 

< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel komisaris independen 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay dengan kata lain H2 diterima. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya komisaris independen di suatu perusahaan dapat 

memperpendek audit delay perusahaan, hal ini terjadi karena komisaris independen 

mempunyai peran dalam pengawasan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan dapat 

berjalan tepat waktu, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecurangan dalam 

menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen. Komisaris independen juga 

dianggap telah mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu mekanisme corporate 

governance secara maksimal, serta mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan 

yang berlaku. Kepatuhan tersebut berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan 

yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sesuai Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 2016 yaitu bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan 

harus disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tahun 

buku berakhir (120 hari). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Swami dan Latrini (2013), Mahendra dan Putra (2014), serta Faishal dan Hadiprajitno (2015) 

yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara komisaris independen terhadap audit 

delay. Tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dan tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan Kuslihaniati dan Hermanto (2016), serta Anggriani dan Hermanto (2017) yang 

menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap audit delay.  



Hipotesis ketiga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap audit 

delay. Pada variabel komite audit diperoleh nilai thitung sebesar 3,010 dengan signifikansi 

sebesar 0,005. Karena thitung > ttabel (3,010 > 2,032) atau sig.t < 5% (0,005 < 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay dengan kata lain H3 diterima.  Alasan yang mendasari komite audit berpengaruh 

terhadap audit delay yaitu, pada dasarnya dalam suatu organisasi apabila memiliki lebih 

banyak pihak yang berkompeten dalam suatu organisasi tersebut, semakin efektif pula 

organisasi tersebut dalam mengerjakan pekerjaannya. Begitu pula dengan komite audit, 

semakin banyak jumlah komite audit yang berkompeten di suatu perusahaan akan membantu 

mereka dalam menciptakan efektifitas kinerja. Selain itu tugas komite audit juga 

berhubungan langsung dengan kinerja auditor. Sehingga, semakin banyak jumlah proporsi 

komite audit, maka audit delay yang dialami akan semakin pendek. Komite audit 

bertanggungjawab dan membantu dewan komisaris melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan tugas dewan komisaris, sehingga diperlukan komite audit yang lebih banyak yang 

memiliki komptensi dan independensi dalam menyatakan sikap dan pendapat sehingga 

kinerja komite audit akan menjadi efektif dalam menilai proses pelaporan keuangan. Hal ini 

menunjukkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan standar yang 

berlaku umum dan menyebabkan waktu yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan 

pekerjaannya menjadi lebih pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Prabowo dan Marsono (2013), Haryani dan Wiratmaja (2014), serta Gunarsa dan 

Putri (2017). Tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dan tidak mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan Swami dan Latrini (2013), serta Faishal dan Hadiprajitno (2015) yang 

menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif 

terhadap audit delay. Pada variabel komite audit diperoleh nilai thitung sebesar 2,358 dengan 

signifikansi sebesar 0,024. Karena thitung > ttabel (2,358 > 2,032) atau sig.t < 5% (0,024 < 0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kesulitan keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay, dengan kata lain H4 diterima. Hasil penelitian ini 

menunjukkan, semakin tinggi nilai rasio Debt to Aset Ratio (DAR) perusahaan, maka 

perusahaan tersebut dianggap sedang mengalami kesulitan keuangan. Kondisi seperti ini akan 

mendorong perusahaan untuk memperbaiki kesulitan keuangan yang sedang dialaminya, 

proses perbaikan ini akan membutuhkan waktu yang lama dan akan dapat mempengaruhi 

lamanya audit delay perusahaan. Debt to Aset Ratio (DAR) yang tinggi menandakan 

perusahaan memiliki hutang yang lebih besar daripada kemampuan asetnya sendiri untuk 

melunasi hutang tersebut, hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan meiliki risiko lebih besar 

atas kegagalan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Hal tersebut menyebabkan auditor 

lebih besar dalam menentukan risiko audit sehingga bukti yang dibuthkan juga harus lebih 

banyak dikumpulkan, yang berarti pelaksanaan audit menjadi lebih lama dan berdampak pada 

lamanya penyelesaian laporan auditan. Tingkat hutang yang tinggi akan membutuhkan 

banyak konfirmasi. Dimana hal tersbut akan membutuhkan waktu penyelesaian audit, sebab 

auditor memerlukan bukti yang lebih bisa dipercaya yaitu konfirmasi dari pihak eksternal 

(Wulandari dan Utama, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Praptika dan Rasmini (2016), Subawa dan Dwiana (2016), serta Narayana dan 

Yadnyana (2017). Tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dan tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan Sumartini dan Widhiyani (2014), serta Krisnanda dan Ratnadi 

(2017)yang menemukan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Hipotesis kelima menyatakan bahwa masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Pada variabel masa perikatan audit diperoleh nilai thitung sebesar -1,018 dengan 

signifikansi sebesar 0,316. Karena thitung < ttabel (-1,018 > 2,032) atau sig.t > 5% (0,316 < 

0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel masa perikatan audit tidak 



berpengaruh terhadap audit delay, dengan kata lain H5 ditolak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin lama masa perikatan KAP dengan perusahaan maka akan 

semakin menambah waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor. Hal ini dikarenakan 

KAP yang memiliki masa perikatan yang panjang dengan suatu perusahaan, akan 

menghasilkan kedekatan emosianal antara auditor dan klien, sehingga akan mengurangi 

tingkat independensi auditor. Hal ini akan membuat KAP untuk mempengaruhi kliennya 

yang sudah lama ditanganinya untuk mengulur waktu penyelesaian audit. Selain itu, masa 

perikatan audit yang lama antara perusahaan dengan KAP tidak serta merta mengindikasikan 

masa perikatan dengan auditor juga semakin lama. Apabila auditor yang mengaudit 

perusahaan berganti meskipun berasal dari KAP yang sama, proses pemahaman atas 

karakteristik bisnis operasional perusahaan harus dimulai lagi dari awal yang mengakibatkan 

meningkatnya jangka waktu penyelesaian audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Rustiarini dan Sugiarti (2013), Sari dan Priyadi (2016), serta 

Praptika dan Rasmini (2016). Tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dan tidak mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan Octaviani (2017), serta Dewi dan Yuyetta (2014) yang 

menemukan bahwa masa perikatan audit berpengaruh terhadap audit delay.  

 

2. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F) 

Berdasarkan hasil pengujian statistik F menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 

8 sebagai berikut : 

 

Tabel 8 

Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik f) 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Berdasarkan tabel 8 diatas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 3,668. Nilai ini lebih besar dari 

F tabel (3,668 > 2,250) dan nilai sig.F (0,009) lebih kecil dari nilai signifikansi (0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, 

kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

audit delay, dengan kata lain Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini diterima. 

 

3. Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Hasil uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

model regresi menerangkan variasi variabel independen. Adapun hasil uji koefisiensi 

determinasi (R
2
) dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini : 

Tabel 9 

Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

 
Sumber : Olahan Data 

 

Hasil uji koefisiensi determinasi pada tabel 9 diatas menunjukkan nilai Adjusted R 

square sebesar 0,260 atau 26%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel audit delay dapat 



dijelaskan sebesar 26% oleh variabel bebas umur perusahaan, komisaris independen, komite 

audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit. sedangkan sisanya sebesar 74% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. 

 

 

PENUTUP 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang pengaruh umur perusahaan, 

komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit terhadap 

audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014 – 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

2. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap audit delay.  

3. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay.  

4. Kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap audit delay.  

5. Masa perikatan audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

6. Umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa 

perikatan audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya meneliti lima variabel independen terhadap audit delay yaitu umur 

perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan 

audit. 

2. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

3. Periode pengamatan hanya 3 tahun, yaitu tahun 2014-2016. 

 

Saran 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya, karena 

masih banyak faktor yang berpengaruh terhadap audit delay yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini seperti Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, 

spesialisasi auditor, opini auditor, dan ukuran perusahaan. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk memperluas sampelnya, misal menggunakan sampel seluruh perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diharapkan dengan hal ini dapat memberikan gambaran 

secara penuh apakah faktor-faktor yang peneliti uji berpengaruh atau tidak terhadap audit 

delay. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian. 
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