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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1   Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2017 dalam PSAK 1, laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. 

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas 

yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban termasuk keuntungan 

dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik, dan arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus 

kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya arus kas masa depan. Berdasarkan Pertanyaan IAI 2017 dalam PSAK 

1, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan 

laba rugi dan penghasilan komperhensif lain selama periode, laporan perubahan 

ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan 
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keuangan berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, 

informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi 

keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu 

kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos 

laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangannya. 

Menurut IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2017), agar 

informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan 

merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan 

informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding 

(comparable), terverifikasi (verifiable), tepat waktu (timely), dan terpaham 

(understandable). 

A. Karakteristik Kualitatif Fundamental 

Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi tepat. 

a. Relevansi 

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam 

keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu 

membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna 

memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut dari 

sumber lainnya. 

Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika 

memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi 

keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan 
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sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil 

(outcome) masa depan. Informasi keuangan tidak harus merupakan suatu 

prediksian atau prakiraan untuk memiliki nilai prediktif. Informasi 

keuangan dengan nilai prediktif digunakan oleh pengguna untuk membuat 

prediksi. Informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan 

umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi 

sebelumnya. 

b. Representasi tepat 

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan 

angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain 

merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus 

merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. 

Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga 

karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, bebas dari kesalahan. 

Sebuah penjabaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan 

pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk 

seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. 

Sebuah penjabaran yang netral adalah tanpa bias dalam pemilihan atau 

penyajian informasi keuangan. Penjabaran netral tidak diarahkan, 

dibobotkan, ditekankan, ditekankan kembali, atau dengan kata lain 

dimanipulasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan 

akan diterima lebih baik atau tidak baik oleh pengguna. Informasi yang 

netral bukan berarti informasi tanpa tujuan atau tanpa pengaruh terhadap 
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perilaku. Sebaliknya, informasi keuangan yang relevan adalah, secara 

definisi, mampu menjadi pembeda dalam keputusan-keputusan pengguna. 

Representasi tepat tidak berarti akurat dalam segala hal. Bebas dari 

kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan 

fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang 

dilaporkan telah dipilih atau diterapkan tanpa ada kesalahan dalam 

prosesnya. Dalam hal ini, bebas dari kesalahan tidak berarti akurat secara 

sempurna dalam segala hal. 

B. Karakteristik Kualitatif Peningkat 

Keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman adalah 

karakteristik kualitatif yang meningkatkan kegunaan informasi yang relevan 

dan direpresentasikan secara tepat. Karakteristik kualitatif peningkat juga dapat 

membantu dalam menentukan mana di antara dua cara yang harus digunakan 

untuk menggambarkan suatu fenomena jika keduanya dianggap sama-sama 

relevan dan direpresentasikan secara tepat. 

a. Keterbandingan 

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan 

pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan 

perbedaan antara, pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, 

keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan 

mensyaratkan paling tidak dua pos. 
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b. Keterverifikasian 

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi 

merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. 

Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan 

pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak 

selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan 

representasi yang tepat. Informasi kualifikasian tidak harus menjadi 

estimasi poin utama yang dapat diverifikasi. Berbagai kemungkinan jumlah 

dan probabilitas terkait juga dapat diverifikasi. 

c. Ketepatwaktuan 

Ketepatwaktuan berarti tersedia informasi bagi pembuat keputusan pada 

waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara 

umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna 

informasi tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu 

bahkan dalam jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan, 

misalnya, beberapa pengguna mungkin perlu mengidentifikasi dan menilai 

tren. 

d. Keterpahaman 

Pengklasifikasian, pengarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas 

dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham. Beberapa 

fenomena adalah rumit secara inheren dan tidak mudah untuk dipahami. 

Pengecualian informasi tentang fenomena tersebut dari laporan keuangan 

mungkin dapat membuat informasi pada laporan keuangan tersebut lebih 
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mudah dipahami. Akan tetapi, laporan tersebut akan menjadi tidak lengkap 

sehingga berpotensi menyesatkan. 

Menurut Weygandt, et al. (2015), pengguna laporan keuangan dapat berupa 

pengguna internal dan pengguna eksternal. 

1. Pengguna Internal 

“Internal users of accounting information are managers who plan, organize, 

and run the business”. Sehingga dapat diartikan bahwa pengguna internal dari 

informasi keuangan adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan 

menjalankan bisnis. 

2. Pengguna Eksternal 

“External users are individuals and organizations outside a company who want 

financial information about the company”. Sehingga dapat diartikan bahwa 

pengguna eksternal adalah individu atau organisasi di luar perusahaan yang 

ingin mengetahui informasi mengenai perusahaan terkait. 

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 mengenai Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa 

perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala lengkap yang meliputi 

laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komperhensif, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan pada awal periode 

komparatif jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan 

akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan 
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keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya, dan catatan 

atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan tahunan wajib 

disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. 

Disebutkan juga bahwa laporan keuangan tersebut wajib disampaikan kepada 

Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir 

bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Selain itu, UU nomor 21 

tahun 2011 pasal 55 menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan 

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, 

Dana Pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih 

dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lemabaga 

Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

2.2   Auditing 

 Arens, et al. (2017), mendefinisikan auditing sebagai “The accumulation 

and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree 

of correspondence between the information and established criteria. Auditing 

should be done by a competent, independent person”. Sehingga dapat diartikan 

bahwa auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti terkait informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria 

yang ditentukan. Auditing harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan 

independen. Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) 200, tujuan suatu audit adalah untuk 
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meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini 

dicapai melaluui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan 

keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku. 

Menurut Arens, et al. (2017), akuntan publik melakukan 3 tipe audit, yaitu:  

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

“An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any part of 

an organization’s operating procedures and methods”. Sehingga dapat 

diartikan bahwa audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari 

berbagai bagian dalam prosedur dan metode operasi dalam suatu organisasi.  

Dalam audit operasional, pemeriksaan tidak terbatas pada bagian akuntansi. 

Audit operasional juga meliputi evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, 

metode produksi, pemasaran, dan area lainnya yang dikuasai oleh auditor. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

“A compliance audit is conducted to determine whether the auditee is following 

specific procedures, rules, or regulations set by some higher authority”. 

Sehingga dapat diartikan bahwa audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan 

bahwa klien telah mengikuti prosedur, peraturan, serta regulasi yang dibuat oleh 

otoritas yang lebih tinggi. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

“A financial statement audit is conducted to determine whether the financial 

statements (the information being verified) are stated in accordance with 

specified criteria”. Sehingga dapat diartikan bahwa audit laporan keuangan 
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dilakukan untuk menentukan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk menentukan bahwa laporan 

keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, auditor 

mengumpulkan bukti untuk menentukan bahwa pernyataan dalam laporan 

keuangan mengandung kesalahan. 

Audit bertujuan untuk menyediakan para pengguna laporan keuangan 

dengan opini dari auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dalam aspek yang 

material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Arens, et al. 

(2017) mengatakan bahwa tujuan audit dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori 

sebagai berikut: 

1. Terkait transaksi dan peristiwa 

a. Occurrence 

“Transactions and events that have been recorded have occurred and 

pertain to the entitiy”. Transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah ada 

dan menyangkut entitas. 

b. Completeness 

“All transactions and events that should have been recorded have been 

recorded”. Seluruh transaksi dan peristiwa yang harus dicatat telah dicatat. 

c. Accuracy 

“Amounts and other data relating to recorded transactions and events have 

been recorded appropriately”. Jumlah dan data lain terkait pencatatan 

transaksi dan peristiwa telah dicatat dengan benar. 
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d. Classification 

“Transactions and events have been recorded in the proper account”. 

Transaksi dan peristiwa telah dicatat pada akun yang tepat. 

e. Cutoff 

“Transactions and events have been recorded in the correct accounting 

period”. Transaksi dan peristiwa telah dicatat pada periode akuntansi yang 

tepat. 

2. Terkait Saldo 

a. Existence 

“Assets, liabilities, and equity interests exist”. Aset, liabilitas, dan ekuitas 

benar ada. 

b. Completeness 

“All assets, liabilities, and equity interests that should have been recorded 

have been recorded”. Seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya 

dicatat telah dicatat. 

c. Valuation and allocation 

“All assets, liabilities, and equity interests are included in the financial 

statements at appropriate amounts and any resulting valuation adjustments 

are appropriately recorded”. Seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas telah 

tercatat dalam laporan keuangan dalam jumlah yang benar dan segala hasil 

penyesuaian telah dicatat dengan benar. 
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d. Rights and obligations 

“The entity holds or controls the rights to assets, and liabilities are the 

obligation of the entity”. Mengontrol hak aset dan liabilitas adalah 

kewajiban bagi entitas. 

3. Terkait Pengungkapan 

a. Occurrence and rights and obligations 

“Disclosed events and transactions have occurred and pertain to the 

entitiy”. Pengungkapan peristiwa dan transaksi dilakukan dan 

bersangkutan dengan entitas. 

b. Completeness 

“All disclosure that should have been included in the financial statements 

have been included”. Seluruh pengungkapan yang seharusnya dicantumkan 

pada laporan keuangan telah dicantumkan. 

c. Accuracy and Valuations 

“Financial and other information is disclosed appropriately and at 

appropriate amounts”. Finansial dan informasi lainnya telah diungkapkan 

dengan benar dan dengan jumlah yang sesuai. 

d. Classification and understandability 

“Financial and other information is appropriately presented and described 

and disclosure are clearly expressed.” Finansial dan informasi lainnya 

telah disajikan dan dideskripsikan serta diungkapkan dengan jelas.  

 Untuk mencapai tujuan audit, auditor perlu melakukan tahapan yang tepat 

dalam proses audit. Menurut Arens, et al. (2017) terdapat empat tahapan dalam 
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melakukan proses audit, yaitu tahap perencanaan dan perancangan pendekatan 

audit, melakukan test kontrol dan test substantif terhadap transaksi, melakukan 

prosedur analitikal substantif dan test detail saldo serta menyusun laporan audit. 

 Pada tahap perencanaan dan perancangan pendekatan audit, auditor  

menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, mengerti industri dan 

bisnis klien, melakukan prosedur analitikal awal, menentukan tingkat matrealitas, 

identifikasi risiko fraud dan error, menilai risiko yang melekat, mengerti internal 

kontrol dan risiko yang melekat, dan menentukan strategi audit serta rencana audit 

secara menyeluruh. Kemudian pada tahap pengujian kontrol dan transaksi, auditor 

melakukan perencanaan untuk mengurangi risiko kontrol, melakukan test kontrol, 

melakukan test subtantif terhadap transaksi, menilai kemungkinan kesalahan dalam 

laporan keuangan. Lalu pada tahap pelaksanaan prosedur analitikal substantif dan 

test detail saldo, auditor melakukan prosedur analitikal substantif, melakukan test 

pada akun-akun utama, dan melakukan test detail saldo. Pada tahap terakhir, yaitu 

tahap penyusunan laporan audit, auditor  melakukan test tambahan untuk penyajian 

dan pengungkapan, mengakumulasi bukti akhir, evaluasi hasil, mengeluarkan 

laporan audit dan mengkomunikasikannya dengan komite audit serta manajemen. 

 Menurut IAPI dalam SPAP 530, sampling audit memungkinkan auditor 

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit tentang beberapa karakteristik 

unsur-unsur yang dipilih untuk membentuk atau membantu dalam menarik 

kesimpulan tentang populasi yang menjadi asal sampel tersebut. Ketika merancang 

suatu sampel audit, pertimbangan auditor mencakup tujuan spesifik yang hendak 

dicapai dan kemungkinan kombinasi prosedur audit terbaik untuk dapat mencapai 
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tujuan tersebut. Pertimbangan terhadap sifat bukti audit yang dicari dan 

penyimpangan yang mungkin terjadi atau kondisi terjadinya kesalahan penyajian 

atau karakteristik lainnya yang berhubungan dengan bukti audit tersebut akan 

membantu auditor dalam mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan suatu 

penyimpangan atau kesalahan penyajian dan tipe populasi yang digunakan dalam 

sampling. Ketika melakukan sampling audit, auditor harus melaksanakan prosedur 

audit untuk mendapatkan bukti bahwa populasi yang diambil sampelnya merupakan 

populasi yang lengkap. 

 Dalam mempertimbangkan karakteristik suatu populasi untuk pengujian 

pengendalian, auditor melakukan suatu penilaian estimasi tingkat penyimpangan 

berdasarkan pemahaman auditor tentang pengendalian-pengendalian yang relevan 

atau berdasarkan pemeriksaan atas sejumlah unsur kecil dalam populasi. Penilaian 

ini dibuat dengan tujuan untuk merancang suatu sampel audit dan untuk 

menetapkan ukuran sampel. Sebagai contoh, jika tingkat penyimpangan 

diperkirakan sangat tinggi, auditor biasanya tidak akan melakukan pengujian 

pengendalian. Demikian pula, dalam pengujian rinci, auditor melakukan suatu 

penilaian tingkat kesalahan penyajian yang diperkirakan terjadi dalam populasi. 

Jika kesalahan penyajian yang diperkirakan tinggi, pemeriksaan 100% atas unsur 

tersebut atau pengambilan sampel dalam jumlah besar untuk diperiksa mungkin 

merupakan hal yang tepat ketika melakukan pengujian rinci. 

Menurut IAPI dalam SPAP 500, auditor harus merancang dan 

melaksanakan prosedur audit yang tepat dan sesuai dengan kondisi untuk 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit diperlukan untuk 
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mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit memiliki sifat kumulatif dan 

terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. 

Namun, bukti audit dapat juga mencakup informasi yang diperoleh melalui sumber 

lain, seperti audit periode lalu (dengan syarat auditor telah menentukan apakah telah 

terjadi perubahan sejak periode audit lalu yang mungkin relevan terhadap periode 

audit kini) atau prosedur pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk 

penerimaan dan keberlanjutan klien. Di samping sumber lain yang berasal dari 

dalam maupun luar entitas, catatan akuntansi entitas merupakan suatu sumber bukti 

audit yang penting. Selain itu, informasi yang digunakan sebagai bukti audit 

mungkin juga telah disiapkan oleh pakar manajemen.  

Menurut IAPI (2013) dalam Standar Audit 315, suatu pemahaman atas 

pengendalian internal membantu auditor dalam mengidentifikasi tipe-tipe 

kesalahan penyajian yang potensial dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko 

kesalahan penyajian material. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, 

diimplementasikan, dan dipelihara untuk merespons risiko bisnis yang 

teridentifikasi yang mengancam pencapaian setiap tujuan entitas yang berkaitan 

dengan keandalan pelaporan keuangan entitas, efektivitas dan efisiensi operasi 

entitas, dan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk tujuan Standar Audit, pembagian pengendalian internal ke dalam 

lima komponen menyediakan suatu kerangka yang bermanfaat bagi auditor untuk 

mempertimbangkan bagaimana berbagai aspek pengendalian internal yang berbeda 

pada entitas dapat mempengaruhi audit. Lima komponen pengendalian internal 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian mencakup fungsi tata kelola dan manajemen, 

serta sikap, kesadaran, dan tindakan pihak yang bertanggung jawab atas tata 

kelola dan manajemen atas pengendalian internal entitas dan pentingnya 

pengendalian tersebut dalam entitas. Lingkungan pengendalian menetapkan 

arah organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian personel 

organisasi tersebut. 

Unsur-unsur lingkungan pengendalian yang mungkin relevan ketika 

memperoleh suatu pemahaman atas lingkungan pengendalian mencakup 

komunikasi dan penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap 

kompetensi, partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, 

filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian 

wewenang dan tanggung jawab, dan kebijakan dan praktik sumber daya 

manusia. 

2. Proses Penilaian Risiko Entitas 

Proses penilaian risiko entitas membentuk suatu basis bagi manajemen 

untuk menentukan bagaimana risiko dikelola. Jika proses tersebut sudah 

tepat sesuai dengan kondisinya, termasuk sifat, ukuran, dan kompleksitas 

entitas, maka hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko 

kesalahan penyajian material. Ketepatan atas kesesuaian proses penilaian 

risiko entitas dengan kondisinya ditentukan oleh pertimbangan auditor. 

Sebagai contoh, proses penilaian risiko entitas dapat diarahkan untuk 

melihat bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak 
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tercatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang 

tercantum dalam laporan keuangan. Risiko yang relevan dengan pelaporan 

keuangan yang andal mencakup peristiwa, transaksi, atau kondisi eksternal 

dan internal yang dapat terjadi dan mempengaruhi secara buruk kemampuan 

entitas untuk menginisiasi, mencatat, mengolah, dan melaporkan data 

keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan 

keuangan. 

3. Sistem Informasi, termasuk Proses Bisnis yang Terkait, Pelaporan 

Keuangan yang Relevan, dan Komunikasi 

Proses bisnis menghasilkan transaksi yang dicatat, diolah, dan dilaporkan 

oleh sistem informasi. Pemerolehan suatu pemahaman tentang proses bisnis 

entitas, yang meliputi bagaimana transaksi diawali, membantu auditor 

dalam memperoleh suatu pemahaman tentang sistem informasi entitas yang 

relevan terhadap pelaporan keuangan dengan cara yang tepat sesuai dengan 

kondisi entitas. Contohnya dengan menggunakan sistem informasi yang 

relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem 

pelaporan keuangan, mencakup metode dan catatan yang mengidentifikasi 

dan mencatat seluruh transaksi yang valid, mendeskripsikan transaksi secara 

cukup terperinci dan tepat waktu untuk memungkinkan klasifikasi transaksi 

yang tepat untuk pelaporan keuangan, mengukur nilai transaksi dengan 

suatu cara yang memungkinkan pencatatan nilai moneter transaksi tersebut 

secara tepat dalam laporan keuangan, menentukan periode terjadinya 

transaksi yang memungkinkan pencatatan transaksi tersebut dalam periode 
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akuntansi yang tepat, dan menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait 

secara tepat dalam laporan keuangan. Komunikasi oleh entitas tentang peran 

dan tanggung jawab pelaporan keuangan dan hal-hal signifikan yang 

berkaitan dengan pelaporan keuangan mencakup penyediaan pemahaman 

peran dan tanggung jawab individu terkait dengan pengendalian internal 

atas pelaporan keuangan. 

4. Aktivitas Pengendalian 

Kebijakan dan prosedur yang membantu untuk menjamin bahwa arahan 

manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian, baik dalam sistem 

teknologi informasi maupun sitem manual, memiliki berbagai tujuan dan 

diterapkan pada berbagai tingkatan organisasi dan fungsi. Contoh aktivitas 

pengendalian spesifik mencakup aktivitas yang berkaitan dengan otorisasi, 

penelaahan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan 

pemisahan tugas. 

5. Pemantauan Pengendalian 

Pemantauan pengendalian adalah suatu proses untuk menilai efektivitas 

pelaksanaan pengendalian internal. Kegiatan ini melibatkan penilaian 

efektivitas pengendalian secara berkala dan tepat waktu, serta melakukan 

tindakan perbaikan yang diperlukan. Aktivitas pengendalian yang sedang 

berlangsung sering dibangun dalam aktivitas berulang normal entitas dan 

mencakup aktivitas pengelolaan dan pengawasan regular. Aktivitas 

pemantauan manajemen dapat mencakup penggunaan informasi dari 

komunikasi dengan pihak eksternal seperti keluhan pelanggan dan teguran 
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dari regulator yang dapat menunjukkan masalah atau menekankan area yang 

memerlukan perbaikan. 

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan opini auditor terdiri 

dari pemerolehan dan pengevauasian bukti audit. Menurut Arens, et al. (2017), 

prosedur audit untuk memperoleh bukti audit mencakup: 

1. Physical Examination (Pengujian Fisik) 

“Physical examination is the inspection or count by the auditor of a tangible 

asset.” Sehingga dapat diartikan bahwa pengujian fisik adalah inspeksi atau 

penghitungan aset berwujud oleh auditor. Pengujian fisik bertujuan untuk 

verifikasi bahwa suatu aset benar ada dan dapat dipercaya dan dapat menjadi 

bukti yang berguna. 

2. Confirmation (Konfirmasi) 

“Confirmation describes the receipt of a direct written response from a third 

party verifying the accuracy of information that was requested by the auditor”. 

Sehingga dapat diartikan bahwa konfirmasi mendeskripsikan penerimaan 

tertulis dari pihak ketiga yang memverifikasi keakurasian informasi yang 

diminta oleh auditor. Auditor memutuskan untuk menggunakan konfirmasi 

bergantung pada kebutuhan kepercayaan dalam suatu situasi. 

3. Inspection (Inspeksi) 

“Inspection is the auditor’s examination of the client’s documents and records 

to substantiate the information that is, or should be, included in the financial 

statements”. Sehingga dapat diartikan bahwa inspeksi adalah pengujian auditor 
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pada dokumen dan pencatatan klien untuk memperkuat informasi yang harus 

ada dan dicantumkan pada laporan keuangan. 

4. Analytical Procedures (Prosedur Analitikal) 

“Analytical procedures are defined by auditing standards as evaluations of 

financial information through analysis of plausible relationships among 

financial and non financial data”. Sehingga prosedur analitikal didefinisikan 

oleh standar audit sebagai evaluasi dari informasi keuangan melalui analisis 

hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non-keuangan. 

5. Inquiries of the client (Penyelidikan klien) 

“Inquiry is the obtaining of written or oral information from the client in 

response to questions from the auditor”. Sehingga dapat diartikan bahwa 

penyelidikan klien adalah perolehan informasi secara tertulis ataupun lisan dari 

klien dalam rangka menjawab pertanyaan dari auditor. 

6. Recalculation (Perhitungan Ulang) 

“Recalculation involves rechecking a sample of calculations made by the 

client”. Sehingga dapat diartikan bahwa rekalkulasi meliputi memeriksa 

kembali perhitungan yang dilakukan oleh klien. 

7. Reperformance (Pelaksanaan Ulang) 

“Reperformance is the auditor’s independent tests of client accounting 

procedures or controls that were originally done as part of the entity’s 

accounting and internal control system”. Sehingga pelaksanaan ulang dapat 

diartikan sebagai pengujian prosedur akuntansi klien dan kontrol yang dibuat 

sebagai bagian dari akuntansi entitas dan sistem internal kontrol. 
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8. Observations (Observasi) 

“Observation consists of looking at a process or procedure being performed 

by others”. Sehingga dapat diartikan bahwa observasi meliputi pengelihatan 

pada proses atau prosedur yang dilakukan pihak lain yang bersangkutan.  

Pelaksanaan audit atas laporan keuangan telah mengalami beberapa kali 

perubahan pedoman. Sejak diberlakukannya International Standards on Auditing 

(ISA) sebagai pedoman baru dalam standar audit yang diadopsi oleh Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tahun 2013 mengharuskan auditor untuk 

menerapkan standar audit yang berbasis ISA, yaitu audit berbasis risiko.  

Menurut Tuanakotta (2013), ada tiga langkah kunci dalam melaksanakan 

audit berbasis risiko, yaitu: 

1. Risk Assesment (Menilai Risiko) 

Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai 

risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. 

2. Risk Response (Menanggapi Risiko) 

Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi 

risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada 

tingkat pelaporan keuangan dan asersi. 

3. Reporting (Pelaporan) 

Tahap pelaporan meliputi: 

a. Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh; dan 

b. Membuat dan menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang 

ditarik. 
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Menurut Arens, et al. (2017), terdapat 4 komponen dari risiko audit, yaitu risiko 

deteksi terencana, risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko audit yang dapat 

diterima. Risiko deteksi terencana adalah risiko bukti audit untuk suatu tujuan audit 

gagal mendeteksi salah saji yang melebihi kinerja matrealitas. Risiko deteksi 

terencana menentukan jumlah bukti substantif yang auditor rencanakan untuk 

diakumulasi, berbanding terbalik dengan ukuran dari risiko deteksi terencana. 

Risiko inheren mengukur penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap 

salah saji material, sebelum menentukan efektivitas dari pengendalian internal yang 

terkait. Risiko pengendalian mengukur penilaian auditor atas risiko bahwa suatu 

salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau 

dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Risiko audit yang 

dapat diterima adalah suatu pengukuran atas kesediaan auditor menerima 

kemungkinan bahwa terdapat salah saji material dalam laporan keuangan setelah 

audit telah diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. 

2.3   Audit Delay 

Menurut Dyer dan McHugh dalam Wahidahwati dan Amanah (2013), audit delay 

adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada 

laporan keuangan audit ditandatangani. Menurut Ashton, et al. (1987) dalam 

Panjaitan (2013), audit delay adalah lamanya waktu dari akhir tahun fiskal 

perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit. 

 Menurut Subekti (2005) dalam Aryaningsih dan Budiartha (2014), audit 

delay merupakan jumlah hari dari akhir periode tahun buku sebuah perusahaan 
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hingga ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit sebagai akhir dari 

standar perkerjaan lapangan yang dilakukan.  

Perhitungan audit delay atau audit report lag adalah sebagai berikut: 

 

 

(Dyer dan McHugh) 

Panjangnya masa audit delay berbanding lurus dengan lamanya masa 

pekerjaan lapangan diselesaikan auditor, sehingga semakin lama pekerjaan 

lapangan maka semakin lama audit delay yang terjadi (Angruningrum, 2013). 

Apabila waktu yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan semakin 

panjang, maka dapat mengurangi relevansi informasi yang terkandung di dalamnya 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

 Proses audit memerlukan waktu yang berakibat pada audit delay yang 

nantinya akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan (Ashton, et.al 1987) dalam Baradha (2014). Menurut Dyer dan McHugh 

dalam Widhiasari dan Budiartha (2016), ada tiga kriteria keterlambatan untuk 

melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu: 

1. Preliminary lag 

Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan 

laporan akhir preliminary oleh bursa. 

2. Auditor ’s report lag 

Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan 

auditor ditandatangani. 

Audit Delay = Tanggal opini auditor - Tanggal tutup buku perusahaan 
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3. Total lag 

Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal 

penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. 

Kusumawardhani (2013) menyatakan bahwa auditor membutuhkan waktu 

yang cukup untuk menghasilkan opini audit yang obyektif, hal ini dikarenakan 

proses audit harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di lain pihak laporan 

keuangan  harus  diterbitkan  di  BEI  tepat  waktu,  agar relevansi dari laporan 

keuangan tersebut tidak  berkurang  atau  bahkan  hilang. 

Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

346/BL/2011 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 

Emiten diatur bahwa laporan keuangan tersebut wajib disampaikan kepada 

Bapepam dan LK  dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir 

bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika perusahaan melanggar 

aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan KEP-307/BEJ/07-2004 

berupa: 

1. Peringatan tertulis I 

Diberikan atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga 

puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian 

Laporan Keuangan. 

2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) 
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Diberikan apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat 

tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.  

3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus 

lima puluh juta rupiah) 

Diberikan apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat 

tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau 

menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk 

membayar denda yang telah ditentukan. 

2.4 Solvabilitas 

Menurut Ningsih dan Widhiyani (2015), solvabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Solvabilitas dapat 

pula diartikan sebagai perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas 

yang dimiliki perusahaan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt 

to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.  
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Rumus untuk menghitung rasio solvabilitas menurut Weygandt, et al (2015) 

adalah: 

 

 

Menurut Whittington dan Pany (2014), terdapat lima langkah pekerjaan 

yang dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi akun utang, yaitu: 

1. Menggunakan pemahaman mengenai klien dan lingkungannya untuk 

mempertimbangkan risiko inheren termasuk risiko fraud, terkait dengan akun 

utang 

Setelah memiliki pengertian mengenai klien dan lingkungannya, auditor  akan 

mengidentifikasi dan menilai risiko inheren terkait utang. Ketika auditor  

menemukan risiko inheren yang terkait dengan fraud, auditor  akan 

memastikan bahwa mereka mengerti program dan kontrol yang dibuat oleh 

manajemen untuk mengontrol risiko. Kemudian, auditor akan menyusun 

respon yang tepat terkait risiko fraud dan risko salah saji material. 

2. Memiliki pengertian mengenai pengendalian internal terkait utang 

Pendekatan yang dilakukan oleh auditor untuk memahami pengendalian 

internal klien terkait utang adalah dengan mempersiapkan flowchart atau 

dengan menggunakan flowchart yang telah disediakan oleh klien. Dalam hal 

tertentu, auditor memungkinkan untuk menggunakan kuesioner untuk kontrol 

terkait dengan utang. Setelah menyediakan flowchart atau kuesioner, auditor 

menilai apakah klien telah mengimplementasikan kontrol tersebut berdasarkan 

flowchart dan kuesioner yang telah diajukan oleh auditor. Auditor akan 

Debt to Equity Ratio = 
Total Debt

Total Equity
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menguji beberapa transaksi pembelian untuk mengamati implementasi 

pengendalian. Setelah mengerti pengendalian internal klien, auditor akan 

mengamati dan menanyakan mengenai pemisahan tugas untuk pembelian dan 

pengeluaran kas. Kemudian auditor akan melakukan inspeksi dan rekonsiliasi 

terhadap dokumen tertentu yang penting terkait dengan utang. 

3. Menilai risiko salah saji material dan menyusun prosedur audit lanjutan 

Pada tahap ini, auditor akan mengembangkan penilaian risiko salah saji 

material terkait utang. Auditor membutuhkan bukti tambahan mengenai 

efektivitas berbagai kontrol. Untuk menemukan bukti tambahan, auditor 

melakukan test of controls. 

4. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu test of controls 

Test of controls ditujukan pada efektivitas kontrol untuk menilai pengendalian 

internal klien dan menilai apakah auditor  dapat mendukung tingkat penilaian 

yang direncanakan dari risiko salah saji material untuk asersi tentang utang. 

Berikut merupakan test of controls terkait utang: 

a. Memverifikasi contoh posting akun utang 

b. Melakukan vouch dokumen pendukung seperti contoh posting pada akun 

utang tertentu pada buku besar 

c. Test IT application controls 

5. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu prosedur substantif terkait akun utang 

a. Mempersiapkan neraca saldo akun utang pada tanggal neraca dan 

mencocokkan dengan jurnal umum 
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b. Melakukan vouch pada saldo utang kreditor dengan melakukan inspeksi 

pada dokumen pendukung 

c. Rekonsiliasi utang dengan laporan bulanan dari kreditor 

d. Konfirmasi utang dengan vendor secara langsung 

e. Melakukan prosedur analitikal untuk utang dan akun terkait 

f. Mencari nilai utang yang tidak tercatat 

g. Melakukan prosedur untuk mengidentifikasi utang dengan pihak terkait 

h. Evaluasi balance sheet dan pengungkapan utang 

 

2.5    Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay 

Aryaningsih dan Budiartha (2014) mendapatkan hasil karena ketika perusahaan 

mempunyai tingkat solvabilitas yang tinggi, maka audit delay terindikasi semakin 

panjang. Mengaudit akun utang akan memakan waktu lama karena auditor harus 

mencari sumber penyebab dari tingginya proporsi utang yang dimiliki oleh 

perusahaan serta membutuhkan banyak waktu dalam mengkonfirmasi pihak-pihak 

(debtholder) yang berkaitan dengan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Maggy dan Diana (2018), ketika jumlah proporsi utang lebih banyak 

daripada jumlah ekuitas, maka auditor akan memerlukan waktu yang lebih banyak 

dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan karena rumitnya prosedur audit 

akun utang serta penemuan bukti-bukti audit yang lebih kompleks terhadap pihak-

pihak kreditur perusahaan sehingga berdampak pada audit delay yang semakin 

panjang. 
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Semakin rendah utang yang dimiliki perusahaan menyebabkan risiko gagal 

bayar perusahaan semakin rendah yang sehingga auditor tidak perlu melakukan 

perluasan lingkup audit sehingga tidak adanya penambahan prosedur audit yang 

salah satunya dapat berupa penambahan sample. Hal ini dapat menyebabkan 

semakin sedikit dokumen pendukung yang harus dikumpulkan, perjanjian kredit 

yang harus diperiksa, vouching yang dilakukan oleh auditor  terkait dengan 

dokumen pendukung, rekonsiliasi yang harus dilakukan, serta konfirmasi yang 

harus dilakukan baik dengan pihak kreditor sehingga menyebabkan proses audit 

menjadi semakin panjang. Oleh karena itu, semakin rendah utang yang dimiliki 

perusahaan, maka semakin memungkinkan audit delay menurun. 

Ha1: Solvabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap audit delay. 

 

2.6     Profitabilitas 

Menurut Kieso, et al. (2013), rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur 

pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu 

tertentu. Hanafi dan Halim (2012) dalam Wariyanti (2017) menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Maka 

tingkat profitabilitas yang rendah akan berpengaruh pada audit delay. Hal tersebut 

berkaitan dengan pengumuman laba rugi suatu perusahaan. 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Return on Assets. 

Rasio ini dapat digunakan untuk menghitung efisiensi kinerja. Oleh karena itu, rasio 
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Return on Assets dapat mempengaruhi audit delay. Rumus untuk menghitung rasio 

Return on Assets menurut Weygandt, et al (2015) adalah: 

 

 

 Menurut Kasmir (2014) dalam Mahendra (2015), hasil pengukuran 

profitabilitas dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, 

apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Menurut Weygandt, et al. 

(2015), total aset terdiri dari intangible asset yaitu aktiva tetap tidak berwujud yang 

secara fisik tidak dapat dilihat bentuknya tetapi memiliki value untuk perusahaan, 

seperti patent, copy right, trademark, dan goodwill. Lalu, property, plant, dan 

equipment yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, 

seperti land, building, machine, dan equipment. Kemudian long term investment 

yaitu investasi jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan 

yang tidak digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan, seperti shares, bonds, dan 

property. Lalu current asset yaitu aset lancar yang dimiliki perusahaan dan 

perputarannya kurang dari 1 tahun, seperti prepaid insurance, supplies, inventories, 

note receivables, account receivables, short term investment, dan cash (Weygandt, 

et al., 2015). 

Menurut Whittington dan Pany (2014), terdapat lima langkah yang 

dilakukan oleh auditor  untuk memverifikasi piutang (receivables) dan pendapatan 

(revenue), yaitu: 

Return on Assets = 
Net Income

Average Assets
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1. Menggunakan pemahaman mengenai klien dan lingkungannya untuk 

mempertimbangkan risiko inheren termasuk risiko fraud, terkait piutang dan 

pendapatan 

Auditor  menggunakan pemahaman lingkungan klien untuk menilai risiko 

inheren terkait piutang dan pendapatan seperti contoh penurunan penjualan 

akibat penurunan pertumbuhan ekonomi, keusangan produk, peningkatan 

persaingan, atau pergeseran permintaan produk atau service, ketidakmampuan 

penagihan utang, kesalahan pengakuan pendapatan, dan pembatasan pada 

penjualan oleh hukum dan regulasi.  

2. Memiliki pengertian mengenai pengendalian internal atas piutang dan 

pendapatan 

Pertimbangan auditor  mengenai kontrol atas piutang dan pendapatan dimulai 

dengan mempersiapkan flowchart tertulis dan kelengkapan kuesioner 

pengendalian internal. Kemudian auditor  akan menentukan apakah klien telah 

mengimplementasikan pengendalian tersebut. Setelah auditor  memahami 

siklus pendapatan, auditor  akan melihat apakah terdapat pemisahan tugas dan 

menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu pada tahun 

tersebut. Kemudian auditor  akan melakukan review pada budget revenue, 

menjalani siklus, inspeksi dokumen terkait piutang dan pendapatan. 

3. Menilai risiko salah saji material dan merancang prosedur audit lanjutan 

Untuk melakukan penilaian risiko salah saji material, auditor  harus 

mempertimbangkan hubungan antara kesalahan pencatatan yang spesifik 

dengan pengendalian internal. Penilaian risiko salah saji material berfungsi 
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untuk merancang prosedur audit lanjutan, yaitu test of control dan prosedur 

substantif. 

4. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu test of controls 

Test of controls ditujukan pada efektivitas control untuk menilai pengendalian 

internal klien. Berikut merupakan test of controls terkait piutang dan 

pendapatan: 

a. Memeriksa aspek penting dari sampel transaksi penjualan  

b. Membandingkan sampel dokumen pengiriman dengan invoice penjualan 

terkait 

c. Review penggunaan dan otorisasi nota kredit 

d. Rekonsiliasi cash register tapes terpilih dan bukti penjualan dengan jurnal 

penjualan 

e. Test IT application controls 

f. Memeriksa bukti ulasan dan persetujuan estimasi pendapatan 

5. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu prosedur substantif terkait piutang 

dan pendapatan 

a. Memperoleh neraca saldo umur piutang usaha dan analisa akun piutang 

lainnya serta melakukan rekonsiliasi ke buku besar 

b. Memperoleh analisa notes receivable dan bunga terkait serta rekonsiliasi 

ke buku besar 

c. Inspeksi notes on hand dan konfirmasi dengan pemegangnya 

d. Konfirmasi piutang dengan debtors 

e. Review Year-End cutoff transaksi penjualan 
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f. Melakukan prosedur analitikal untuk piutang, notes receivable, dan 

pendapatan 

g. Review kontrak penjualan akhir tahun yang signifikan 

h. Menguji valuasi notes receivable, menghitung interest income, interest 

receivable, dan diskon amortisasi ataupun premium amortisasi 

i. Evaluasi metode akuntansi yang digunakan klien untuk perhitungan 

piutang dan pendapatan 

j. Evaluasi estimasi akuntansi terkait pengakuan pendapatan 

k. Menilai kecukupan pencadangan piutang tak tertagih 

l. Memastikan apakah ada piutang yang dijaminkan 

m. Investigasi seluruh transaksi terkait piutang dengan pihak terkait 

n. Evaluasi tujuan bisnis yang signifikan dan transaksi penjualan yang luar 

biasa 

o. Evaluasi laporan keuangan atas pengungkapan piutang dan pendapatan 

 

2.7    Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Courtis (1976) dalam Armansyah (2015) menunjukkan hasil penelitiannya 

mengenai pengaruh profitabilitas memperoleh predikat paling signifikan. Untuk 

menilai tingkat profitabilitas perusahaan dilihat dari EBIT (laba bersih sesudah 

pajak). Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah 

mengindikasikan turunnya kinerja perusahaan. Sedangkan, perusahaan yang 

mengumumkan laba yang tinggi akan berdampak positif terhadap penilaian pihak 

lain atas kinerja perusahaannya. 
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 Hasil penelitian Saemargani (2015) menyatakan bahwa perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki audit delay yang singkat karena 

profitabilitas yang tinggi merupakan kabar baik sehingga perusahaan tidak akan 

menunda mempublikasikan laporan keuangan tersebut. Semakin tinggi net income 

yang dihasilkan dari aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dinilai 

memiliki pengendalian internal yang semakin baik atas asetnya. Hal ini 

menyebabkan auditor tidak perlu melakukan perluasan lingkup audit sehingga tidak 

adanya penambahan prosedur audit yang salah satunya dapat berupa penambahan 

sample yang berdampak pada semakin sedikitnya otorisasi nota kredit, rekonsiliasi 

cash register tapes terpilih dan bukti penjualan dengan jurnal penjualan, konfirmasi 

piutang dengan debtors, investigasi transaksi terkait piutang dengan pihak terkait, 

dan valuasi notes receivable beserta perhitungan interest income sehingga 

menyebabkan proses audit semakin pendek. Oleh karena itu, semakin tinggi 

kemampuan menghasilkan net income dari aset yang dimiliki oleh perusahaan 

memungkinkan audit delay yang semakin pendek. 

Ha2: Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap audit delay. 

 

2.8     Opini Audit 

Arens, et al. (2017) menyatakan bahwa report sangat penting dalam proses audit 

karena report mengkomunikasikan penemuan auditor. Laporan audit merupakan 

akhir dari proses audit setelah auditor mengumpulkan bukti audit. Dalam laporan 

audit, auditor mencantumkan paragraf opini, yaitu paragraf yang menjelaskan 

tentang kesimpulan auditor mengenai hasil dari audit yang dilakukan. 
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Menurut IAPI dalam SA 700 (2014), opini terbagi menjadi opini tanpa 

modifikasian dan opini modifikasian. 

1. Opini tanpa modifikasian 

Bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal 

yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 

2. Opini modifikasian 

Jika auditor berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara 

keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa 

laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. 

Menurut IAPI dalam SA 705 (2014), terdapat tiga opini modifikasian, yaitu: 

1. Opini wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika: 

a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, 

menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun 

secara agregasi, adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan 

keuangan, atau 

b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang 

mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan 

dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan 

keuangan. Jika ada,dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. 

2. Opini tidak wajar (Adverse) 
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Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa 

kesalahan penyajian baik secara individual adalah material tetapi dan pervasif 

terhadap laporan keuangan. 

3. Opini tidak menyatakan pendapat (Disclaimer) 

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan 

auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang 

tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material 

dan pervasif. 

Menurut IAPI dalam SA 706 (2014), meskipun auditor telah memberikan 

opini wajar tanpa pengecualian tetapi menurut auditor perlu untuk menarik 

perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau 

diungkapkan dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor , 

sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental dan relevan bagi 

pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan, maka auditor harus 

mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dan hal lain dalam laporan auditor 

selama auditor  telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa tidak 

terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam laporan keuangan. 

Paragraf tersebut harus mengacu hanya pada informasi yang disajikan atau 

diungkapkan dalam laporan keuangan. Contoh kondisi yang di dalamnya auditor 

mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf 

Penekanan Suatu Hal adalah: 
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1. Suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas 

perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh 

regulator. 

2. Penerapan dini (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru (sebagai 

contoh, suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru) yang berdampak 

pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya. 

3. Suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai 

dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. 

Selain itu, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, ketika auditor tidak 

dapat menarik diri dari perikatan meskipun kemungkinan dampak terhadap laporan 

keuangan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang 

cukup dan tepat yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup audit oleh 

manajemen adalah pervasif, auditor dapat mempertimbangkan untuk 

mencantumkan paragraf Hal Lain dalam laporan auditor  untuk menjelaskan 

mengapa tidak mungkin bagi auditor  untuk menarik diri dari perikatan. 

 

2.9 Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Delay 

Hasil penelitian Primantara dan Rasmini (2015) menyatakan bahwa opini audit 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. Perusahaan dengan opini auditor  selain 

wajar tanpa pengecualian akan menyebabkan terjadinya koordinasi antara auditor  

dengan perusahaan tersebut untuk memastikan pemberian opini selain wajar tanpa 

pengecualian sehingga menyebabkan audit delay akan relatif lebih panjang 

dibandingan perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. 
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 Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014) 

yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Perusahaan dengan unqualified opinion lebih cepat menyampaikan laporan 

keuangannya. Sedangkan perusahaan dengan opini selain unqualified opinion akan 

menyebabkan terjadinya negosiasi antara auditor  dan perusahaan terkait pemberian 

opini selain unqualified opinion sehingga audit delay relatif panjang. 

Ketika perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, artinya 

perusahaan telah menyajikan laporan keuangan, dalam hal material, telah sesuai 

dengan standar pelaporan yang berlaku. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan 

memiliki pengendalian internal yang baik yang juga dapat mendorong perusahaan 

untuk memberikan dokumen pemeriksaan dengan cepat. Hal ini juga menandakan 

risiko pengendalian perusahaan yang rendah. Selain itu, auditor dinilai telah 

memiliki bukti audit yang cukup untuk mendasari opini sehingga auditor tidak perlu 

melakukan perluasan lingkup audit sehingga tidak adanya penambahan prosedur 

audit yang salah satunya dapat berupa penambahan sample. Hal ini menyebabkan 

audit delay yang semakin pendek. 

Ha3: Opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap audit delay. 

 

2.10 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari 

besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut 

Machfoedz dalam Pitaloka dan Suzanl (2015), kategori ukuran perusahaan antara 

lain adalah: 
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1. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang  memiliki kekayaan bersih lebih 

besar dari Rp  10 Miliar termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki 

penjualan lebih dari Rp 50 Miliar per tahun. 

2. Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang  memiliki  kekayaan bersih  

antara  Rp  1  –  10  Miliar termasuk tanah dan bengunan, serta memiliki 

penjualan lebih dari Rp 1 Miliar dan kurang dari Rp 50 Miliar per tahun.  

3. Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki 

penjualan minimal Rp 1 Miliar per tahun. 

Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan rumus: 

 

 

Menurut IAI dalam PSAK 1 (2017), aset dibedakan menjadi aset lancar dan 

aset tidak lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika: 

a. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk 

menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; 

b. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; 

c. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan 

setelah periode pelaporan; atau 

d. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran 

atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 

bulan setelah periodik pelaporan. 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Asset) 
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Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai 

aset tidak lancar. 

 Prosedur audit yang dilakukan terkait aset dibedakan menjadi 4, yaitu 

prosedur audit terkait kas dan investasi keuangan, accounts receivable dan notes 

receivable beserta revenue, persediaan dan harga perolehan, serta property, plant, 

dan equipment. Menurut Whittington dan Pany (2014), terdapat lima langkah yang 

dilakukan oleh auditor untuk melakukan audit terkait kas, yaitu: 

1. Menggunakan pemahaman mengenai klien dan lingkungannya untuk 

mempertimbangkan risiko inheren termasuk risiko fraud, terkait kas 

Pada area kas dan investasi keuangan, manajemen cenderung memperhatikan 

risiko bisnis terkait kemungkinan pencurian aset lancar. Kemudian, auditor 

cenderung memperhatikan apakah adanya kelebihan pencatatan pada kas 

selama periode berjalan walaupun pencatatan kas pada periode sebelumnya 

telah dilakukan dengan benar. 

2. Memiliki pengertian mengenai pengendalian internal atas kas 

Pada perusahaan kecil, auditor akan menyiapkan deskripsi tertulis terkait 

dengan kontrol berdasarkan pertanyaan kepada owners dan karyawan. Pada 

perusahaan besar, auditor  menggunakan flowchart untuk menilai pengendalian 

internal dari suatu perusahaan. 

3. Menilai risiko kesalahan material dan merancang prosedur audit lanjutan 

Ketika bukti tambahan terkait kontrol dibutuhkan untuk penilaian, auditor  

akan merancang test of control tambahan. Dalam merancang test tersebut, 
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auditor  harus memutuskan bukti apa yang akan mengurangi pelaksanaan 

prosedur substantif agar dapat mengurangi waktu pelaksanaan audit. 

4. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu test of controls 

Test of controls ditujukan pada efektivitas kontrol untuk menilai pengendalian 

internal klien. Berikut merupakan test of controls terkait kas: 

a. Test pencatatan akuntansi dan rekonsiliasi dengan cara reperformance 

b. Membandingkan perincian sampel daftar penerimaan kas dengan jurnal 

penerimaan kas, posting account receivable, dan slip deposit 

c. Membandingkan perincian sampel cash disbursements dengan posting 

utang, purchase order, laporan penerimaan, invoice, dan kwitansi 

5. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu prosedur substantif terkait kas 

a. Memperoleh analisa saldo kas dan rekonsiliasikan dengan jurnal umum 

b. Konfirmasi saldo kas dengan institusi keuangan 

c. Memperoleh rekonsiliasi bank 

d. Memperoleh pernyataan cutoff bank terkait setidaknya tujuh hari kerja 

setelah tanggal neraca 

e. Hitung dan catat cash on hand 

f. Verifikasi cutoff klien atas penerimaan dan pengeluaran kas 

g. Analisa bank transfer saat minggu terakhir tahun audit dan minggu awal 

tahun audit berikutnya 

h. Investigasi check dalam jumlah besar atau pembayaran yang tidak biasa 

dengan pihak terkait 

i. Evaluasi penyajian laporan keuangan dan pengungkapan terkait kas 
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Menurut Whittington dan Pany (2014), terdapat lima langkah yang 

dilakukan oleh auditor  untuk memverifikasi piutang (receivables) dan pendapatan 

(revenue), yaitu: 

1. Menggunakan pemahaman mengenai klien dan lingkungannya untuk 

mempertimbangkan risiko inheren termasuk risiko fraud, terkait piutang dan 

pendapatan 

Auditor  menggunakan pemahaman lingkungan klien untuk menilai risiko 

inheren terkait piutang dan pendapatan seperti contoh penurunan penjualan 

akibat penurunan pertumbuhan ekonomi, keusangan produk, peningkatan 

persaingan, atau pergeseran permintaan produk atau service, ketidakmampuan 

penagihan utang, kesalahan pengakuan pendapatan, dan pembatasan pada 

penjualan oleh hukum dan regulasi.  

2. Memiliki pengertian mengenai pengendalian internal atas piutang dan 

pendapatan 

Pertimbangan auditor  mengenai kontrol atas piutang dan pendapatan dimulai 

dengan mempersiapkan flowchart tertulis dan kelengkapan kuesioner 

pengendalian internal. Kemudian auditor  akan menentukan apakah klien telah 

mengimplementasikan kontrol tersebut. Setelah auditor  memahami siklus 

pendapatan, auditor  akan melihat apakah terdapat pemisahan tugas dan 

menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu pada tahun 

tersebut. Kemudian auditor  akan melakukan review pada budget revenue, 

menjalani siklus, inspeksi dokumen terkait piutang dan pendapatan. 

3. Menilai risiko salah saji material dan merancang prosedur audit lanjutan 
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Untuk melakukan penilaian risiko salah saji material, auditor  harus 

mempertimbangkan hubungan antara kesalahan pencatatan yang spesifik 

dengan pengendalian internal. Penilaian risiko salah saji material berfungsi 

untuk merancang prosedur audit lanjutan, yaitu test of control dan prosedur 

substantif. 

4. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu test of controls 

Test of controls ditujukan pada efektivitas control untuk menilai pengendalian 

internal klien. Berikut merupakan test of controls terkait piutang dan 

pendapatan: 

a. Memeriksa aspek penting dari sampel transaksi penjualan 

b. Membandingkan sampel dokumen pengiriman dengan invoice penjualan 

terkait 

c. Review penggunaan dan otorisasi nota kredit 

d. Rekonsiliasi cash register tapes terpilih dan bukti penjualan dengan jurnal 

penjualan 

e. Test IT application controls 

f. Memeriksa bukti ulasan dan persetujuan estimasi pendapatan 

g. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu prosedur substantif terkait 

piutang dan pendapatan 

h. Memperoleh neraca saldo umur piutang usaha dan analisa akun piutang 

lainnya serta melakukan rekonsiliasi ke buku besar 

i. Memperoleh analisa notes receivable dan bunga terkait serta rekonsiliasi 

ke buku besar 
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j. Inspeksi notes on hand dan konfirmasi dengan pemegangnya 

k. Konfirmasi piutang dengan debtors 

l. Review Year-End cutoff transaksi penjualan 

5. Melakukan prosedur analitikal untuk piutang, notes receivable, dan pendapatan 

a. Review kontrak penjualan akhir tahun yang signifikan 

b. Menguji valuasi notes receivable, menghitung interest income, interest 

receivable, dan diskon amortisasi ataupun premium amortisasi 

c. Evaluasi metode akuntansi yang digunakan klien untuk perhitungan 

piutang dan pendapatan 

d. Evaluasi estimasi akuntansi terkait pengakuan pendapatan 

e. Menilai kecukupan pencadangan piutang tak tertagih 

f. Memastikan apakah ada piutang yang dijaminkan 

g. Investigasi seluruh transaksi terkait piutang dengan pihak terkait 

h. Evaluasi tujuan bisnis yang signifikan dan transaksi penjualan yang luar 

biasa 

i. Evaluasi laporan keuangan atas pengungkapan piutang dan pendapatan 

Menurut Whittington dan Pany (2014), berikut merupakan langkah yang 

dilakukan auditor  dalam melakukan verifikasi atas persediaan dan harga perolehan, 

yaitu: 

1. Menggunakan pemahaman mengenai klien dan lingkungannya untuk 

mempertimbangkan risiko inheren termasuk risiko fraud terkait dengan akun 

persediaan dan harga perolehan 
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Umumnya, persediaan merepresentasikan aset dengan risiko inheren yang 

signifikan. Beberapa risiko muncul dari risiko bisnis seperti risiko kehilangan 

terkait kualitas produk yang buruk, keusangan, atau kecurian. 

2. Memiliki pengertian pengendalian internal terkait persediaan dan harga 

perolehan 

Dalam memperoleh pengertian terkait pengendalian inernal persediaan klien, 

auditor harus menjadi familiar dengan prosedur terkait pembelian, penerimaan, 

penyimpanan, pengeluaran barang, dan untuk kontrol produksi, serta auditor  

harus memiliki pengertian atas biaya sistem akuntansi dan pencatatan 

persediaan secara perpetual. 

3. Menilai risiko kesalahan pencatatan material dan merancang prosedur audit 

lanjutan 

Penilaian auditor terhadap risiko kesalahan pencatatan material digunakan 

untuk merancang prosedur audit lanjutan termasuk test of controls dan 

prosedur substantif.  

4. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu test of controls 

a. Menguji aspek signifikan atas sampel transaksi pembelian 

b. Melakukan test pada sistem akuntansi 

5. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu prosedur substantif terkait persediaan 

dan harga perolehan 

a. Memiliki daftar persediaan dan rekonsiliasikan dengan jurnal umum 

b. Evaluasi perencanaan klien atas persediaan fisik 

c. Mengamati perhitungan fisik persediaan 
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d. Review year-end cutoff transaksi pembelian dan penjualan 

e. Memperoleh salinan persediaan fisik, uji keakuratan dan tandai 

perhitungan fisiknya 

f. Evaluasi dasar dan metode inventory pricing 

g. Test pricing of inventories 

h. Melakukan prosedur analitikal 

i. Menentukan apakah ada persediaan yang dijaminkan 

j. Evaluasi penyajian laporan keuangan atas persediaan dan harga perolehan 

termasuk kecukupan pengungkapannya 

Selain itu, Whittington dan Pany (2014) juga menyatakan lima langkah yang 

dilakukan oleh auditor  dalam melakukan verifikasi atas property, plant, dan 

equipment (PPE) yang berupa: 

1. Menggunakan pemahaman mengenai klien dan lingkungannya untuk 

mempertimbangkan risiko inheren termasuk risiko fraud terkait PPE 

Jika auditor  menemukan adanya risiko inheren yang berkaitan dengan fraud, 

auditor  akan memastikan bahwa auditor  memahami program dan kontrol yang 

ditetapkan oleh manajemen. Auditor  juga akan menentukan kontrol yang telah 

diimplementasikan. Terakhir, auditor akan merancang respon atas risiko 

tersebut. 

2. Memperoleh pengertian mengenai pengendalian internal atas PPE 

Dalam memperoleh pengertian mengenai pengendalian internal atas PPE, 

auditor akan memanfaatkan deskripsi tertulis, flowcharts, atau kuesioner 

terkait pengendalian internal. 
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3. Menilai risiko salah saji material dan merancang prosedur audit lanjutan 

Penilaian auditor atas risiko salah saji material digunakan untuk merancang 

prosedur audit lanjutan termasuk test of controls dan prosedur substantif. 

4. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu test of controls 

5. Melakukan prosedur audit lanjutan, yaitu prosedur substantif terkait PPE 

a. Memperoleh ringkasan analisa perubahan kepemilikan properti dan 

rekonsiliasikan dengan jurnal umum 

b. Vouch penambahan pada PPE selama tahun berjalan 

c. Membuat inspeksi fisik terhadap akuisisi yang besar terkait plant dan 

equipment 

d. Analisa akun pengeluaran atas repair dan maintenance 

e. Investigasi status PPE yang sedang tidak digunakan 

f. Menguji ketentuan klien atas depresiasi 

g. Investigasi kemungkinan impairment pada PPE 

h. Investigasi retirements atas PPE selama tahun berjalan 

i. Menguji bukti kepemilikan secara sah atas PPE 

j. Review pendapatan sewa atas tanah, bangunan, dan peralatan yang dimiliki 

oleh klien namun disewakan kepada pihak lain 

k. Menguji perjanjian sewa atas PPE kepada ataupun dari pihak lain 

l. Melakukan prosedur analitikal atas PPE 

m. Evaluasi penyajian laporan keuangan dan pengungkapan atas Plant Assets 

dan pendapatan serta pengeluaran terkait 
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2.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Hasil penelitian Sastrawan dan Latrini (2016) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay. Hal ini disebabkan 

karena beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung 

diberikan insentif untuk mengurangi audit delay karena perusahaan tersebut 

dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. 

 Ketika ukuran perusahaan semakin kecil, artinya perusahaan tersebut 

memiliki aset yang semakin besar. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, 

maka perusahaan dinilai memiliki risiko inheren yang semakin rendah sehingga 

auditor tidak perlu melakukan perluasan lingkup audit yang dapat mengurangi 

konfirmasi terkait aset perusahaan, perhitungan cash on hand, otorisasi nota kredit, 

perhitungan fisik inventory, vouch PPE, serta review pendapatan dan pengeluaran 

terkait PPE yang dilakukan oleh auditor sehingga menyebabkan proses audit 

semakin pendek. Oleh karena itu, audit delay akan semakin pendek. 

Ha4: Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap audit delay. 

 

2.12 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan beroperasi. Menurut Nugroho 

(2013), umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas 

operasional hingga dapat mempertahankan going concern perusahaan tersebut atau 

mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis. Persero memiliki umur yang tidak 

terbatas, sesuai dengan asumsi kesinambungan usaha/ going concern, artinya umur 

perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 
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Umur perusahaan = Tahun penelitian - Tahun perusahaan terdaftar di BEI 

 

kesinambungan usahanya. Menurut Widhiasari dan Budiartha (2016), rumus untuk 

mengukur umur perusahaan adalah  

 

  

Menurut Asyhadie (2016), perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha 

yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus 

didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan 

tujuan memperoleh keuntungan/ laba.  

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki persyaratan bagi perusahaan yang 

ingin melakukan go public. Berikut merupakan persyaratan pencatatan saham di 

BEI: 

 

Sumber: Idx.co.id, 2018 
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2.13 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Audit Delay 

Hasil penelitian oleh Jeva dan Ratnadi (2015) menyatakan bahwa semakin tua umur 

suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka memiliki prosedur 

pengendalian internal yang kuat, karena auditor internalnya telah berpengalaman. 

Dengan demikian, diharapkan perusahaan yang lebih tua memiliki kelemahan 

kontrol yang lebih kecil. Demikian pula, perusahaan dengan umur yang lebih kecil 

akan lebih rentan terhadap kegagalan dan memiliki lebih sedikit pengalaman 

dengan pengendalian akuntansi.  

 Semakin lama perusahaan berdiri, artinya perusahaan dinilai sudah 

memiliki sumber daya yang cukup dan mampu membentuk pengendalian internal 

yang baik. Hal ini menyebabkan risiko pengendalian perusahaan akan semakin 

rendah sehingga auditor tidak perlu memperluas lingkup audit sehingga tidak 

adanya penambahan prosedur audit yang salah satunya dapat berupa penambahan 

sample untuk menemukan bukti audit yang cukup dan tepat. Hal ini menyebabkan 

audit delay yang semakin pendek. 

Ha5: Umur perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap audit delay. 
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2.14 Model Penelitian 

Model penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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