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ABSTRAK 

 

 

Sarimah/222017001/2021/reputasi KAP, laba rugi operasi, opini audit dan 

ukuran perusahaanterhadap audit delay pada perusahaan retail 

yangterdaftardi Bursa Efek indonesia/Pemeriksaan Akuntansi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP, laba rugi 

operasi, opini audit dan ukuran perusahaanterhadap audit delay pada perusahaan 

retail yangterdaftardi Bursa Efek indonesia tahun 2017-2020 baik secara simultan 

maupun parsial. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 27 perusahaan dan 4 tahun 

periode penelitian, sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling 

sehingga menghasilkan 14 sampel perusahaan yang akan diteliti. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian asosiatif, dengan menggunakan data sekunder berupa 

laporan keuangan tahunan (annual report) yang telah dipublikasikan di website 

Bursa Efek Indonesia dan metode pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dan kualitatif, teknis analisis yang digunakan yaitu analisis regresi 

linear berganda dibantun dengan SPSS versi 26. Hasil penelitian secara simultan 

menunjukkan variabel reputasi KAP, laba rugi operasi, opini audit dan ukuran 

perusahaan berpengaruhterhadap audit delay, secara parsial menunjukkan hasil 

variabel reputasi KAP, opini audit dan ukuran perusahaan berpengaruhsignifikan 

terhadap audit delay sedangkan variabel laba rugi operasi tidakberpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. 

 

Kata Kunci:reputasi KAP, laba rugi operasi, opini audit, ukuran perusahaan, 

audit delay. 
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ABSTRACT 

 

 

Sarimah/222017001/2021/KAP reputation, operating profit and loss, audit 

opinion, and company size on audit delay in retail companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange/Accounting Examination. 

 

This study aims to determine the effect of KAP reputation, operating profit and 

loss, audit opinion, and company size on audit delay in retail companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2017-2020 either simultaneously or partially. 

The population in this study is retail companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange with a total of 27 companies and the research period is 4 years, the 

research sample uses the purposive sampling method to produce 14 samples of 

companies to be studied. This research is an associative type of research, using 

secondary data in the form of annual financial reports that have been visited on 

the Indonesia Stock Exchange website and data collection methods using the 

documentation method. The data analysis used in this study is quantitative and 

qualitative, the technical analysis used is multiple linear regression analysis 

assisted by SPSS version 26. The results of the study simultaneously show that the 

variables of KAP reputation, operating profit and loss, audit opinion, and 

company size affect audit delay. , partially shows the results of the KAP 

reputation variable, audit opinion, and firm size have a significant effect on audit 

delay while operating income variable has no significant effect on audit delay. 

 

Keywords: KAP reputation, operating profit, and loss, audit opinion, company 

size, audit delay. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan adalah bahan pertanggung jawaban yang sangat 

penting dalam setiap perusahaan, karena laporan keuangan merupakan 

laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau pada suatu 

periode tertentu yang harus disajikan secara terstuktur, akurat, sesuai standart 

dan tepat waktu (Kasmir,2019: 7).Laporan keuangan merupakan sumber 

informasi dalam pengambilan suatu keputusan dan bertujuan sebagai media 

bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan 

pengukuran secara ekonomis mengenai laporan keuangan. Informasi dalam 

laporan keuangan harus relevan dan andal supaya dapat berguna bagi para 

pengguna laporan keuangan. Namun, terdapat kendala untuk menjadikan 

informasi dalam laporan keuangan relevan dan andal salah satunya adalah 

masalah ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ke para 

pengguna.Ketepatan waktu yang terkait dengan manfaat laporan keuangan ini 

merupakan unsur dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

Perusahaan yang sudah go public wajib untuk melaporkan dan 

mempublikasikan laporan keuangan. Di Indonesia laporan keuangan yang 

disusun perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang berlaku dan diaudit oleh Akuntan Publik atau Auditor independent yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
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Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 

44/pojk.04/2016, Bab II Pasal 7, N0. 2 tentang Penyampaian Laporan 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyatakan Laporan keuangan 

tahunan wajib disampaikan kepada Ojk paling lambat 90 (sembilan puluh) 

hari sejak tanggal akhir tahun buku. Perusahaan atau emiten yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Ojk, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. 

Aturan ketetapan penyajian laporan keuanga inilah yang menjadi acuan bagi 

emiten dalam mempublikasikan laporan keuangan. 

Namun demikian pada kenyataannya, perusahaan yang sudah go 

public masih ada yang menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit 

terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan.Keterlambatan publikasi 

laporan keuangan tersebut disamping dapat mengindikasi adanya masalah 

dalam laporan keuangan perusahaan, juga dapat mengurangi relevansi dan 

keandalan dari informasi yang ada pada laporan keuangan semakin lama 

waktu dalam melakukan audit maka tingkat relevansi informasinya dapat 

diragukan.Ketepatwaktuan publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi 

oleh pendek dan panjangnya audit delay suatu perusahaan. 

Menurut Ashton Robert H, et. al (1987) dalam Puryati (2020: 

201)Audit delay is the length of time from a company’s fiscal year end to the 

date of the auditor’s report. Jadi audit delay merupakan lamanya waktu 

penyelesaian audityang dihitung dari akhir tahun buku perusahaan sampai 

dengan tanggal laporan auditor. Panjangnya masa audit delay ini berbanding 
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lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan diselesaikan auditor sehingga 

semakin lama proses pengujian audit maka semakin lama audit delay yang 

terjadi. Audit delay inilah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

ketepatwaktuan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepastian keputusan yang berdasarkan informasi yang 

dipublikasikan.Banyak faktor yang mempengaruhi audit delay diantaranya 

reputasi KAP,laba rugi operasi, ukuran perusahaan, opini audit.  

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu tingkatan atau 

ranking dari suatu Kantor Akuntan Publik yang ditentukan berdasarkan 

penilaian masyarakat dalam pencapaiannya melakukan proses audit dan 

menyelesaikan audit sesuai jadwal berdasarkan reputasinya (Ibrahim, 2016: 

4). Kantor Akuntan Publik digolongkan menjadi dua yaitu big four dan non 

big four, KAP big four yang cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit 

yang mereka terima bila dibandingkan dengan non big four dikarenakan 

reputasi yang harus mereka jaga. 

Penelitian sebelumnya telah banyak menghubungkan audit delay 

dengan reputasi KAP diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Irman 

(2017) dan Umami (2017) yang menunjukkan hasil bahwa reputasi kap 

berpengaruh terhadap audit delay, namun hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ibrahim (2016) dan Pratiwi (2019) menunjukkan hasil bahwa reputasi 

kap tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Laba rugi operasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

audit delay. Laba rugi operasi dapat dilihat dalam laporan laba rugi, dalam 
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laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber 

pendapatan yang diperoleh.Kemudian dalam laporan ini juga tergambar 

jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode 

tertentu.Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yagn 

disebut laba atau rugi (Kasmir, 2019: 45). 

Labarugi operasi merupakan cerminan dari kinerja perusahaan yang 

akan menentukan kelangusan perusahaan, perusahaan yang mendapatkan laba 

cenderung mengalami audit delay yang lebih pendek. Sebaliknya perusahaan 

yang menderita kerugian cenderung mengalami audit delay yang lebih 

panjang (Fiatmoko, 2015: 11).Perusahaan yang mendapatkan laba yang besar 

tidak ada alasan untuk menunda penerbitan laporan keuangan auditan bahkan 

cenderung untuk mempercepat penerbitan laporan keuangan auditan, karena 

perusahaan yang mengalami laba akan membuat investor menjadi senang dan 

calon investor akan tertarik untuk membeli saham sehingga akan 

menyebabkan kenaikan harga saham. Sebaliknya, perusahaan yang menderita 

kerugian akan berusaha memperlambat penerbitan laporan keuangan auditan. 

Penelitian yang menghubungkan variabel audit delay dengan laba rugi 

operasi dilakukan oleh Guci (2019) dengan hasil penelitian bahwa laba rugi 

operasi berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2016) dan Zunaizah (2019) menunjukkan hasil  bahwa 

laba rugi operasi tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Variabel lain yang dapat mempengaruhi audit delayadalah Opini 

Audit. Menurut Mulyadi (2016: 19) Opini audit adalah pendapat yang 
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dinyatakan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam 

semua hal yang material, yagn didasarkan atas kesesuaian penyusunan 

laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor akan 

memberikan unqualified opinion apabila laporan keuangan perusahaan yang 

diperiksa telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan 

tidak ditemukannya salah saji yang material. Jika hal ini terjadi maka auditor 

tidak perlu memperluas area audit, yang artinya audit delay akan pendek 

sehingga dapat dikatakan opini audit dapat berpengaruh terhadap audit delay. 

Penelitian yang menghubungkan audit delay dengan opini audit telah 

dilakukan oleh Puryati (2020) menunjukkan hasil bahwa opini audit 

berpengaruh terhadap audit delay namun, penelitian yang dilakukan oleh 

Adiraya (20180 dan Febisianingrum (2020) menunjukkan hasil bahwa 

variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Menurut Ifada (2019: 6) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya 

suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya.Perusahaan besar akan 

melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit lebih cepat karena 

perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem 

pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi 

tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan 

auditor dalam melakukan audit laporan keuangan (Fodio et al. dalam Puryati, 

2020: 204). 

Penelitian yang menghubungkan audit delay dengan ukuran 

perusahaan, dilakukan oleh Lisa (2015) dan Adiraya (2018) menunjukkan 
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hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, namun 

hasil penelitain yang dilakukan oleh Guci (2019) dan Puryati (2020) 

menunjukkan hasil yang berbeda bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesian Stock Exchange (IDX) 

merupakan pasar modal yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting 

sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasipenanaman modal. Bagi 

perusahaan, BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal 

dengan cara go public yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya 

yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang go public) kepada masyarakat 

berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan 

Pelaksanaannya. Hingga saat ini telah banyak perusahaan yang sahamnya 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diantaranya adalah perusahaan 

perdagangan retail. 

Perusahaan perdagangan retail merupakan salah satu sektor 

perdagangan yang perkembangannya begitu pesat saat ini. Sampaidengan 

11Februari 2020 tercatat ada 27perusahaan perdagangan retailtelah terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

Berikut data audit delay pada perusahaan retail yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sebagai berikut: 
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Tabel I.1 

Perhitungan Audit Delay 

Pada Perusahaan Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 

EMITEN TAHUN 

AUDIT 

DELAY 

(Y) 

REPUTASI 

KAP (X1) 

LABA 

RUGI 

OPERASI 

(X2) 

OPINI 

AUDIT 

(X3) 

FIRM 

SIZE 

 (X4) 

KOIN 

2017 85 Hari 1 0 5 27,34 

2018 87 Hari 1 0 5 27,48 

2019 104 Hari 1 0 5 27,20 

2020 102 Hari 1 1 5 27,24 

CSAP 

2017 85 Hari 1 1 5 27,85 

2018 87 Hari 1 1 5 27,74 

2019 75 Hari 1 1 5 27,47 

2020 127 Hari 1 1 5 29,66 

ECII 

2017 127 Hari 0 0 5 28,27 

2018 86 Hari 0 1 4 28,29 

2019 86 Hari 0 1 4 28,24 

2020 170 Hari 0 0 4 28,28 

RALS 

2017 148 1 1 5 29,22 

2018 86 Hari 1 1 5 29,29 

2019 115 Hari 1 1 5 29,36 

2020 102 Hari 1 0 5 29,30 
Sumber : Data diolah Penulis, 2021 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa audit delay pada beberapa 

perusahaan perusahaan perdagangan retail masih terdapat perusahaan yang 

lama waktu penyelesaian audit (audit delay) melebihi batas ketentuan yang 

ditetapkan oleh OJK yaitu 90 hari seperti terjadi pada perusahaan CSAP yang 

mana di 3 tahun pertama yaitu 2017 sampai 2019 lamanya waktu audit delay 

tidak pernah melebihi 90 hari, namun ditahun 2020  lamanya waktu audit 

delay melebihi waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 127 hari, jika kita 

melihat dari sisi reputasi KAP pada tahun 2020 CSAP menggunakan jasa 

auditor yang berafiliasi KAP the big four, pada tahun tersebut juga dari 

laporan keuangan diketahui perusahaan memperoleh laba operasi dan dapat 

dilihat ukuran firm size perusahaan juga pada tahun tersebut termasuk dalam 

skala yang tinggi karena nilai kepemilikan aktiva tetap meningkat serta 
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penilaian audit yang baik yaitu dengan opini wajar tanpa pengecualian tetapi 

pada kenyataanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk melakukan audit 

delay lebih panjang. 

Kondisi yang hampir sama juga dialami oleh perusahaan KOIN pada 

tahun 2020, lamanya audit delay hingga 102 hari padahal jika dilihat dari sisi 

reputasi KAP, perusahaan telah meminta jasa auditor yang berafiliasi  dengan 

KAP the big fouruntuk melakukan audit pada laporan keuangannya dengan 

hasil opini audit wajar tanpa pengecualian. Disamping itu pada tahun 2020 

tercatat perolehan laba untuk perusahaan KOIN dan nilai ukuran 

perusahaanpun meningkat dibanding tahun sebelumnya. 

Perusahaan RALSpun ditahun 2020 mengalami audit delay yang lebih 

panjang dibandingkan dengan ketentuan yang diberikan OJK, yaitu mencapai 

102 hari. Dengan kondisi perusahaan mengalami kerugian dan penurunan 

nilai ukuran perusahaan hal ini memungkinkan memperpanjang audit delay 

meskipun perusahaan telah menggunakan jasa auditor dari KAP the big four 

dan hasil opini audit menyatakan pendapat wajat tanpa pengecualian. 

Berdasarkan fenomena dan GAP Reseach diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul Pengaruh Reputasi KAP, 

Laba Rugi Operasi, Opini Audit, danUkuran Perusahaan terhadap Audit 

Delay pada Perusahaan Perdagangan Retail yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan dari uraian latar belakang masalah dan fenomena yang 

ada, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah pengaruh reputasi kap, laba rugi operasi, opini audit dan 

ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan perusahaan 

perdagangan retail yang terdaftar di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahuihasil pengujian pengaruh reputasi kap, laba rugi 

operasi, opini audit dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada 

perusahaan perusahaan perdagangan retail yang terdaftar di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat kepada semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan penulis terutama mengenai audit delay. 

2. Bagi Perusahaan 

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan atau rekomendasi bagi pimpinan  perusahaan dalam 
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merumuskan kebijaksanaan tentang reputasi kap, laba rugi operasi, 

opini audit dan ukuran perusahaan guna mengefisiensikan audit delay. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur 

dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya 

di masa yang akan datang. 
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