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ABSTRAK

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, STRUKTUR
MODAL DAN JENIS INDUSTRI TERHADAP LAMANYA AUDIT

Oleh

ANISA SYAFIQA RAIHANI

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya  pengaruh ukuran perusahaan,
profitabilitas, struktur modal dan jenis industri terhadap lamanya audit. Populasi
dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
tahun 2011 -2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling dan jumlah sampel yang diperoleh adalah 251 perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap lamanya audit dan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
lamanya audit. Sedangkan variabel struktur modal dan variabel jenis industri
tidak berpengaruh terhadap lamanya audit.

Kata Kunci : Jenis Industri, Lamanya Audit, Profitabilitas, Struktur Modal,
Ukuran Perusahaan.



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF COMPANY SIZE, PROFITABILITY, CAPITAL
STRUCTURE AND INDUSTRY TYPE TOWARD DURATION OF AUDIT

By

ANISA SYAFIQA RAIHANI

This study aims to prove the influence of company size, profitability, capital
structure and industry type toward duration of audit. The population of this study
are the companies that were listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2011 -
2016. The method used for determining the sample is purposive sampling method
and the number of samples obtained is 251 companies.

The results of this study indicate that company size variables have influence
toward duration of audit and profitability variables have negatively influence
toward duration of audit. While the variable of capital structure and industry type
have no effect on duration of audit.

Keywords: Industry Type , Duration of Audit, Profitability, Capital Structure,
Company Size.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki peran penting dalam penyediaan dan perolehan

informasi bagi pengguna untuk menilai kondisi keuangan, kinerja perusahaan dan

pengambilan keputusan ekonomi. Banyak pihak yang menggunakan laporan

keuangan seperti investor, manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah

dan lainnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), tujuan dari laporan

keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna. Informasi tersebut harus disertai

dengan catatan atas laporan keuangan agar dapat membantu pengguna untuk

memprediksi arus kas masa depan.

Informasi akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memenuhi

empat karakteristik yaitu dapat dipahami (understandability), relevan (relevance),

andal (reliability), dapat diperbandingkan (comparability). Informasi yang

terkandung dalam laporan keuangan harus relevan agar informasi yang disajikan

dapat tepat waktu guna memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan

keputusan. Apabila terdapat penundaan dalam penyampaian laporan keuangan
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maka informasi yang dihasilkan menjadi tidak relevansi bagi pengguna informasi

keuangan terutama bagi investor untuk mengambil keputusan investasi.

Pada perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) diharuskan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Salah satunya adalah laporan keuangan

wajib disampaikan kepada publik yang disusun sesuai Standar Akuntansi

Keuangan dan  telah diaudit oleh auditor yang independen. Pemenuhan standar

audit oleh auditor akan berdampak pada kualitas hasil audit dan lamanya

pelaporan hasil audit yang akan diberikan oleh auditor.

Kasus yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat adanya kenaikan

jumlah emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan pada periode tahun

2015 dan 2016. Pada tahun 2015 dilaporkan bahwa terdapat 63 yang dinyatakan

terlambat melaporkan laporan keuangan audit.  Pada Tahun 2016 terdapat 70

emiten yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian laporan keuagan secara

tepat waktu (Liputan 6). Salah satu faktor penyebab emiten terlambatnya

menyampaikan laporan keuangan mungkin disebabkan oleh lamanya penyelesaian

laporan keuangan oleh perusahaan yang mengakibatkan mundurnya penyelesaian

laporan audit.

Salah satu cara untuk mengukur ketepatan dalam menyampaikan laporan

keuangan adalah dengan lamanya audit. Lamanya audit adalah jangka waktu

antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai dengan tanggal laporan

audit (Petronila,2007). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

29/POJK.04/2016  pasal 7, tentang penyampaian laporan tahunan, Emiten atau
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Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir

atau 120 hari setelah penutupan buku.

Keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan mengakibatkan meningkatnya

asimetri informasi yang dapat berdampak pada ketidakpastiaan pengambilan

keputusan investasi. Investor beranggapan bahwa keterlambatan pelaporan

laporan keuangan oleh perusahaan adalah pertanda buruk mengenai kondisi

perusahaan. Keterlambatan pelaporan laporan keuangan tergantung pada proses

audit yang dilakukan oleh auditor. Jika terjadi penurunan kinerja perusahaan

maka auditor harus lebih cermat dan teliti dalam melakukan proses audit atas

laporan keuangan, karena dapat mengancam masa depan perusahaan. Hal ini

dapat mengakibatkan lamanya audit meningkat.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang

mempengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan

auditnya antara lain faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur modal dan

jenis industri. Namun terdapat ketidakkonsistenan hasil yang disimpulkan oleh

peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dan Budhiarta (2014), Hariani dan

Darsono (2014), Artaningrum, dkk (2017) menunjukkan hasil penelitiannya

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag.

Semakin besar asset perusahaan maka akan semakin pendek lamanya audit dan

sebaliknya semakin kecil asset perusahaan maka semakin panjang lamanya audit,

karena perusahaan besar ingin cepat memberikan informasi mengenai
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perusahaannya kepada pihak internal dan pihak eksternal. Perusahaan besar

umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat

memudahkan auditor dalam melakukan proses audit (Subekti dan Widiyanti,

2004). Hasil ini berbeda dengan penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) yang

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit report

lag. Ukuran perusahaan yang besar akan lebih kompleks karena memiliki lebih

banyak informasi dibandingkan ukuran perusahaan yang kecil sehingga membuat

auditor harus mengambil sampel lebih banyak untuk memperoleh bukti yang

mendukung opini yang akan diberikan.

Faktor lain yang berpengaruh adalah profitabilitas. Hasil penelitian tentang

pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag yang dilakukan oleh Hariani dan

Darsono (2014), Prabasari dan Merkusiwati (2017), Artaningrum, dkk (2017)

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag.

Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin pendek

lamanya audit, karena perusaahaan berkeinginan menyampaikan kabar baik

sesegera kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan. Sebaliknya hasil

penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menunjukkan bahwa

profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap audit report lag.

Faktor lain yang berpengaruh adalah struktur modal. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Wenny (2017) yang menunjukkan bahwa struktur modal

berpengaruh positif terhadap audit report lag. Perusahaan dengan hutang yang

tinggi mengakibatkan perusahaan harus mengungkapkan informasi secara lebih

luas, sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk
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menyelesaikan pekerjaannya. Berbeda dengan hasil penelitian Hariani dan

Darsono (2014) yang menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif

terhadap audit report lag. Hariani dan Darsono (2014) mengemukakan bahwa

penggunaan peningkatan jumlah hutang perusahaan, akan memberikan tekanan

pada perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang telah diaudit ke para

kreditur lebih cepat.

Faktor lain yang berpengaruh adalah jenis industri. Jenis industri diklasifikasikan

menjadi dua golongan yaitu perusahaan financial dan non financial. Perusahaan

financial lebih disorot oleh publik karena apabila terjadi permasalahan pada

perusahaan financial maka akan menimbulkan multiefek, yaitu mengganggu

kelancaran aliran dana pada perusahaan, rumah tangga dan dapat membuat

perusahaan-perusahaan lain yang bergantung pada perusahaan financial tersebut

bangkrut.  Industri financial juga lebih banyak memiliki regulasi dibandingkan

dengan industri non financial yang bertujuan untuk melindungi nasabah dan

perekonomian yang berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan,

sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan audit

dan menyebabkan lamanya audit semakin panjang.  Namun Subekti dan

Widiyanti (2004) beranggapan bahwa perusahaan yang termasuk dalam

perusahaan financial mengalami lamanya adit lebih pendek dibandingkan jenis

industri yang lain, karena mayoritas aset perusahaan financial berbentuk nilai

moneter sehingga lebih mudah diukur dibandingkan dengan aset yang berbentuk

fisik seperti persediaan, aktiva tetap, serta aktiva tidak berwujud.
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Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh

Artaningrum, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas,

Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Pergantian Manajemen Pada Audit Report Lag

Perusahaan Perbankan.  Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel

independent dan ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan variabel independent profitabilitas, ukuran perusahaan, sturktur

modal dan jenis industri, sedangkan pada penelitian Artaningrum,dkk (2017)

menggunakan variabel independent profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran

perusahaan dan pergantian manajemen.  Ruang lingkup penelitian ini adalah

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-

2016, sedangkan ruang lingkup penelitian Artaningrum,dkk (2017) adalah seluruh

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-

2013.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan , maka penelitian ini

diberi judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS,

STRUKTUR MODAL DAN JENIS INDUSTRI TERHADAP LAMANYA

AUDIT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan

sebagai berikut.

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap lamanya audit?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap lamanya audit?

3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap lamanya audit?
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4. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap lamanya audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk

menguji.

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap lamanya audit.

2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap lamanya audit.

3. Mengetahui pengaruh struktur modal terhadap lamanya audit.

4. Mengetahui pengaruh jenis industri terhadap lamanya audit.

1.4 Manfaat

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian

ini diharapkan dapat:

1. Bagi Investor

Untuk memberikan gambaran bagi investor dan calon investor terhadap

perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang

dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan

2. Bagi Akademis

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran

perusahaan, profitabilitas, struktur modal dan jenis industri terhadap lamanya

audit. Selain itu, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan dalam

melanjutkan penelitian terkait dengan analisis pengaruh ukuran perusahaan,

profitabilitas, struktur modal dan jenis industri terhadap lamanya audit.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan

adalah sebuah teori yang berkaitan dengan  hubungan antara principal dan agent.

Dalam hal ini hubungan ke agent merupakan sebuah kontrak antara satu orang

atau lebih yang memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent

tersebut (Hariani dan Darsono, 2014).  Febrianty (2011) menjelaskan bahwa

principal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan

membuat profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agent termotivasi untuk

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Adanya

perbedaan kepentingan yang terjadi antara principal dan agent dapat

menimbulkan konflik kepentingan atau agency problem.

Konflik kepentingan dapat terjadi karena agent memiliki lebih banyak informasi

tentang perusahaan dibandingkan principal. Ketimpangan informasi ini disebut

dengan asimetri informasi.  Efek dari asimetri informasi salah satunya adalah

adverse selection, yaitu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah
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keputusan yang diambil agent benar-benar berdasarkan atas informasi yang

diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas (Jensen dan

Meckling, 1976)

Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan agent menyalahgunakan

kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada principal, dengan cara agent

memberikan atau menahan informasi yang diminta principal bila menguntungkan

bagi agent.  Untuk mencegah terjadinya ini maka diperlukannya auditor untuk

mengelola keuangan perusahaan.  Auditor akan menghasilkan laporan keuangan

auditan yang berguna bagi principal untuk pengambilan keputusan.

Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah antara agent

dan principal yang berbeda kepentingan.  Teori agensi juga digunakan untuk

membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul

antara principal dan agent.  Sehingga diharapkan tidak ada kecurangan dalam

penyusunan laporan keuangan yang dapat menimbulkan lamanya audit dan total

lag yang berkepanjangan.

Penggunaan hutang di dalam struktur modal sebagai salah satu upaya juga untuk

mengatasi masalah agensi, dengan cara meningkatkan pendanaan dengan hutang.

Peningkatan hutang akan menurunkan konflik antara principal dengan agent.

Hutang juga dapat menurunkan arus kas bebas yang ada dalam perusahaan

sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan yang akan dilakukan oleh

manajemen (Hariani dan Darsono, 2014).
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2.1.2 Signalling Theory

Signalling theory adalah teori yang menyebutkan suatu pihak (agent)

menyampaikan informasi tentang dirinya sendiri kepada pihak lain (pricipal)

(Connelly,2012). Informasi yang dipublikasikan adalah suatu sinyal yang

diberikan bagi investor untuk membantu pengambilan keputusan. Perusahaan

yang menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu akan mendapatkan

pandangan positif dari investor. Investor akan menilai bahwa perusahaan memiliki

kinerja yang baik. Sedangkan perusahaan yang menyajikan laporan keuangan

dengan tidak tepat waktu akan memberikan sinyal buruk yang mengakibatkan

pandangan negatif dari investor. Investor akan menilai bahwa perusahaan

memiliki kinerja yang tidak baik atau kondisi kesehatan perusahaan yang buruk.

2.1.3 Lamanya audit

Lamanya audit adalah jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan

berakhir sampai dengan tanggal laporan audit (Petronila, 2007).  Didalam proses

audit terdapat pemeriksaan subsequent even, yaitu peristiwa atau transaksi yang

terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) tetapi sebelum

diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap

laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam

laporan tersebut (Agoes, 2014).  Hal tersebutlah yang menyebabkan lamanya

audit semakin panjang.  Semakin panjang lamanya audit, maka akan memberikan

dampak buruk bagi perusahaan karena akan  mempengaruhi ketepatan waktu

dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan.
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Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:29/POJK.04/2016  pasal 7,

tentang penyampaian laporan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib

menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat

pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir atau 120 hari setelah

penutupan buku.

Menurut Hariani dan Darsono (2014) menjelaskan tiga kriteria keterlambatan

dalam pelaporan keuanganantara lain:

1. Auditor’s report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan

sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.

2. Preleminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai

penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa.

3. Total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal

penerimaan laporan dipublikasikan di bursa.

Lamanya audit inilah yang akan mempengaruhi ketepatan informasi yang

dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap keputusan yang berdasarkan

informasi yang dipublikasikan oleh pengguna laporan keuangan.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran dari besar kecilnya perusahaan dan

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lamanya audit.  Besar kecilnya ukuran

perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi

pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya (Bangun, dkk.,2012).
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Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dan Budhiarta (2014) menunjukkan bahwa

ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit report lag.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek lamanya audit dan

sebaliknya. Penyebab semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek

lamanya audit adalah

1. Perusahaan-perusahaan go public atau perusahaan besar mempunyai sistem

pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan

dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sehingga memudahkan auditor

dalam melakukan pengauditan laporan keuangan (Ahmad dan Kamarudin,

2003).

2. Perusahaan-perusahaan besar cenderung mendapat tekanan dari pihak eksternal

yang tinggi terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga manajemen akan

berusaha untuk mempublikasikan laporan auditan lebih tepat waktu (Ahmad

dan Kamarudin, 2003).

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan dalam menentukan kelangsungan

hidup perusahaan dan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan.  Suatu perusahaan dianggap memiliki rasio

profitabilitas baik apabila perusahaan tersebut mampu memenuhi target laba yang

telah ditetapkan dengan memanfaatkan aktiva atau modal yang dimiliki

(Kasmir,2010).   Tingkat keuntungan merupakan salah satu cara untuk menilai

keberhasilan suatu perusahaan, karena laba yang dihasilkan di masa mendatang
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merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor yang digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Menurut Petronila (2007) besar kecilnya tingkat profitabilitas sebagai pengukuran

kinerja manajemen mempengaruhi keinginan manajemen untuk melaporkan

kinerjanya.  Semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin cepat manajemen

ingin melaporkan kinerja dan semakin pendek lamanya audit dan sebaliknya

semakin rendah profitabilitas maka akan semakin panjang lamanya audit.

Munurut Che-Ahmad dan Shamharir (2008) apabila profitabilitas perusahaan

rendah, maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati

karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses

audit dan menyebabkan penerbitan laporan auditan yang lebih panjang.

Menurut Brigham dan Houston (2012) membagi ukuran profitabilitas menjadi 4

(empat), yaitu margin laba atas penjualan (profit margin on sales), pengembalian

atas total aset atau return on assets (ROA), rasio kemampuan dasar untuk

menghasilkan laba, dan pengembalian ekuitas biasa.  Profitabilitas diukur

menggunakan Return On Asset (ROA).  Semakin besar rasio ini semakin baik, hal

ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

2.1.6 Struktur Modal

Menurut Martono dan Harjito (2010) menyatakan struktur modal adalah

perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang

ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri.
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Menurut Riyanto (2008) modal asing atau utang sendiri dibagi menjadi tiga

golongan, diantaranya :

1. Utang Jangka Pendek (Short-term debt)

Utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu

tahun.  Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan yaitu

kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya.

2. Utang Jangka Menengah (Intermediate-term Debt)

Utang jangka menengah merupakan utang yang jangka waktunya adalah lebih dari

satu tahun atau kurang dari 10 tahun.  Bentuk-bentuk utama dari kredit jangka

menengah adalah :

a) Term Loan merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan

kurang dari 10 tahun.

b) Leasing merupakan suatu alat atau cara untuk mendapatkan service dari suatu

aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual

obligasi untuk mendapatkan service dan hak milik atas aktiva tersebut, bedanya

pada leasing tidak disertai hak milik.

3. Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktunya adalah panjang,

pada umumnya lebih dari 10 tahun.  Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari

utang jangka panjang antara lain:

a) Utang Obligasi merupakan pinjaman untuk jangka waktu yang panjang, untuk

debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal

tertentu.
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b) Utang hipotik merupakan pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang

(kreditur) diberi hak hipotik pada suatu barang tidak bergerak, agar bila pihak

debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dari hasil

penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya.

Menurut Riyanto (2008)  Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal

dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu

yang tidak tertentu lamanya.

Struktur modal dapat diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER).  Rasio ini

menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini

dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang

baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari hutang.

Menurut Hariani dan Darsono (2014) perusahaan dengan debt to equity yang

tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas dari pada

perusahaan dengan rasio rasio debt to equity yang rendah, yang akan

menyebabkan semakin lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

2.1.7 Jenis Industri

Jenis industri atau klasifikasi industri menurut JASICA (Jakarta Stock Exchange

Industrial Classification) dalam Hartono (2014) terbagi dalam 9 sektor industri.

Kesembilan sektor industri ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanian (Agriculture)

2. Pertambangan (Mining)
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3. Industri Dasar dan Kimia (Basic Industry and Chemicals)

4. Aneka Industri (Miscellaneous Industry)

5. Industri Barang-Barang Konsumen (Consumer Goods Industry)

6. Properti, Estat Real dan Konstruksi Bangunan (Property, Real Estate and

Building Construction)

7. Infrastruktur, Utiliti-Utiliti, dan Transportasi (Infrastructure, Utilities, and

Transportation)

8. Keuangan atau Finansial (Financial)

9. Perdagangan, Jasa-Jasa dan Investasi (Trade, Services and Investment).

Jenis industri pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu industri financial

dan industri non financial.  Ahmad dan Kamarudin (2003) menyatakan bahwa

jenis industri financial mengalami lamanya audit lebih pendek dibandingkan

dengan jenis industri non financial. Subekti dan Widiyanti (2004) beranggapan

bahwa mayoritas aset perusahaan financial berbentuk nilai moneter sehingga lebih

mudah diukur dibandingkan dengan aset yang berbentuk fisik seperti persediaan,

aktiva tetap, serta aktiva tidak berwujud.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti dapat dilihat

pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Telah Dilaksanakan Peneliti Terdahulu
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Lianto dan Kusuma

(2010)
Faktor-Faktor yang
Berpengaruh
Terhadap Audit
Report Lag.

Profitabilitas, solvabilitas,
dan umur perusahaan
berpengaruh terhadap audit
report lag, ukuran
perusahaan dan jenis



17

industri tidak berpengaruh
terhadap audit report lag.

2 Prabowo dan
Marsono (2013)

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Audit
Delay

Ukuran perusahaan,
profitabilitas,solvabilitas,
ukuran auditor, opini
auditor,komite audit,
berpengatuh positif
terhadap audit delay dan
laba rugi berpengaruh
negatif terhadap audit
delay.

3 Hariani dan Darsono
(2014)

Faktor-Faktor
pemengaruh Audit
Report Lag (Studi
Empiris Pada
Perusahaan-
Perusahaan di Bursa
Efek Indonesia)

ukuran perusahaan,
profitabilitas dan
kompleksitas operasi
perusahaan secara
signifikan berpengaruh
terhadap audit report lag
dan struktur modal, umur
listing tidak berpengaruh
terhadap audit report lag.

4 Haryani dan
Wiratmaja (2014)

Pengaruh Ukuran
Perusahaan, Komite
Audit, Penerapan
International
Financial Reporting
Standards Dan
Kepemilikan Publik
Pada Audit Delay

variabel komite audit dan
kepemilikan publik
berpengaruh pada audit
delay dan variabel ukuran
perusahaan dan penerapan
International Financial
Reporting Standards tidak
berpengaruh pada audit
delay.

5 Prabasari dan
Merkusiwati (2017)

Pengaruh
Profitabilitas,
Ukuran Perusahaan,
Dan Komite Audit
Pada Audit Delay
Yang Dimoderasi
Oleh Reputasi Kap

profitabilitas, ukuran
perusahaan, dan komite
audit berpengaruh negatif
pada audit delay dan
Reputasi KAP  mampu
memperkuat pengaruh
profitabilitas, ukuran
perusahaan, dan komite
audit pada audit delay.

Sumber: Jurnal-jurnal tahun 2010-2017
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2.3 Kerangka Teoritis

Gambar bagan alir kerangka teoritis dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Bagan Alir Kerangka Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Lamanya Audit

Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan.

Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan total asset yang

dimiliki perusahaan. Sari dan Priyadi (2016) mengatakan perusahaan yang

memiliki asset yang lebih besar akan melaporkan laporan keuangan lebih cepat

dibandingkan perusahaan yang memiliki asset lebih kecil.  Hal ini dikarenakan

perusahaan besar mempunyai sumber informasi yang lebih banyak, staf akuntansi

yang lebih banyak dan sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian

yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan

masyarakat, sehingga lamanya audit akan semakin pendek. Sedangkan menurut

Haryani dan Wiratmaja (2014) Ukuran perusahaan yang besar akan lebih

Lamanya audit

Ukuran Perusahaan

Profitabilitas

Struktur Modal

Jenis Industri
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kompleks karena memiliki lebih banyak informasi dibandingkan ukuran

perusahaan yang kecil sehingga membuat auditor harus mengambil sampel lebih

banyak untuk memperoleh bukti yang mendukung opini yang akan diberikan,

sehingga lamanya audit akan semakin panjang.  Hal ini yang menyebabkan

adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap lamanya audit. Oleh karena itu,

maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah :

H1 = Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap lamanya audit.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Lamanya Audit

Profitabilitas mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Laba menjadi tolak ukur untuk keberhasilan efektivitas perusahaan, dan sebagai

informasi yang penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Pada penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan Return On Asset (ROA).

Prabasari dan Merkusiwati (2017)  menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh

negatif terhadap audit report lag.  Hal ini karena semakin besar laba yang

diperoleh makan perusahaan semakin ingin mempercepat pelaporan keuangan.

Menurut Setiawan dan Suryono (2015) mengatakan bahwa pada kondisi rasio

profitabilitas yang semakin besar maka kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba akan semakin meningkat dan membuat auditor tidak

mengalami keraguan atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya

pada periode yang akan datang sehingga lamanya audit akan lebih pendek. Oleh

karena itu maka hipotesis kedua dari penelitian adalah:

H2 = Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap lamanya audit.
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2.4.3 Pengaruh Struktur Modal terhadap Lamanya Audit

Struktur modal pada penelitian ini diukur menggunakan Debt to Equity Ratio.

Ahmad dan Kamarudin (2003) berpendapat bahwa rasio hutang mungkin

mengidentifikasikan kesehatan financial sebuah perusahaan dan meningkatkan

fokus auditor bahwa laporan keuangan kurang reliable. Perusahaan dengan debt

to equity yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih

luas dari pada perusahaan dengan rasio rasio debt to equity yang rendah, yang

akan menyebabkan semakin lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan

auditnya (Hariani dan Darsono, 2014). Semakin besar debt to equity maka

semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kerugian, sehingga auditor

semakin hati-hati untuk melakukan audit dan dapat memperpanjang lamanya audit

karena semakin besar kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melanjutkan

usahanya pada periode yang akan datang . Oleh karena itu maka hipotesis ketiga

dari penelitian adalah:

H3 = Struktur Modal berpengaruh positif terhadap lamanya audit.

2.4.4 Pengaruh Jenis Industri terhadap Lamanya Audit

Perusahaan financial lebih disorot oleh publik karena apabila terjadi permasalahan

pada perusahaan financial maka akan menimbulkan multiefek, yaitu mengganggu

kelancaran aliran dana pada perusahaan, rumah tangga dan dapat membuat

perusahaan-perusahaan lain menjadi bangkrut. Industri financial juga lebih

banyak memiliki regulasi yang bertujuan untuk melindungi nasabah dan

perekonomian yang berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan,

sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan audit
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dan menyebabkan lamanya audit semakin panjang. Ahmad dan Kamarudin

(2003) menunjukkan lamanya audit pada perusahaan non financial lebih lama 15

hari daripada perusahaan financial. Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan

bahwa mayoritas aset perusahaan financial berbentuk nilai moneter sehingga lebih

mudah diukur dibandingkan dengan aset yang berbentuk fisik seperti persediaan,

aktiva tetap, serta aktiva tidak berwujud.  Hal itu yang menyebabkan adanya

perbedaan lamanya audit antara industri financial dan non financial.  Oleh karena

itu maka hipotesis keempat dari penelitian adalah:

H4 = Jenis Industri berpengaruh terhadap lamanya audit.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.  Data diperoleh dari situs resmi

Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id .  Pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun penggunaan

metode purposive sampling dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki

kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI minimal sejak tahun 2011.

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan dan melampirkan

laporan auditor.

3. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2011 sampai

dengan 2016 yang di dalamnya terdapat data yang digunakan dalam penelitian.

4. Perusahaan menggunakan satuan mata uang rupiah dalam laporan keuangan

selama tahun 2011-2016.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data skunder, yaitu data penelitian yang di

peroleh dari berbagai sumber yang telah ada dan secara tidak langsungg dengan
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melalui media internet. Data skunder dalam penelitian ini adalah laporan

keuangan tahunan dari semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

tahun 2011 sampai dengan 2016.  Penelitian ini menggunakan data kuantitatif,

yaitu data yang berbentuk angka.  Data yang dianalisis merupakan laporan

keuangan tersebut telah diaudit dan memperoleh opini dari akuntan publik yang

terdaftar di Bapepam-LK. Dalam penelitian ini data diperoleh dari laporan

keuangan melalui situs : www.idx.co.id.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependent

Variabel dependent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi

variabel lain. Variabel dependent pada penelitian ini adalah lamanya audit.

Lamanya audit yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal

penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya

laporan keuangan auditan (Ayushabrina dan Rahardjo, 2014). Variabel lamanya

audit dihitung melalui interval antara jumlah hari antara tanggal laporan keuangan

sampai tanggal laporan auditor di tandatangani.

3.3.2 Variabel independent

Variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi

variabel lain. Variabel Independent dalam penelitian ini adalah ukuran

perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan jenis perusahaan. Berikut

penjelasan mengenai variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini :
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3.3.2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah variabel yang digunakan untuk mengukur besar

kecilnya perusahaan yang dapat diukur menggunakan total asset, total ekuitas dan

total penjualan yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan

diukur menggunakan total asset. Perusahaan yang memiliki asset yang lebih besar

akan melaporkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan perusahaan yang

memiliki asset lebih kecil. Ukuran perusahaan menggunakan total asset mengacu

pada penelitian Artaningrum, dkk (2017), Lianto dan Kusuma (2010), Hariani

dan Darsono(2014).

3.3.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya

dari suatu unit perusahaan untuk suatu periode tertentu (Hariani dan Darsono,

2014). Profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan tersebut.  Semakin besar

laba yang diperoleh perusahaan maka semakin cepat perusahaan ingin melaporkan

laporan keuangnnya.  Variabel independent profitabilitas diukur menggunkan

Return on Asset yaitu membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total

asset.  Profitabilitas menggunakan return on asset mengacu pada penelitian

Artaningrum, dkk (2017).  Variabel profitabilitas diukur menggunakan rumus

(Harahap, 2015):

Return on Asset= X 100%
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3.3.2.3 Struktur Modal

Variabel independent struktur modal diukur menggunakan Debt to Equity Ratio

yaitu dengan membandingkan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total

ekuitas. Struktur modal menggunakan debt to equty ratio mengacu pada penelitian

Wenny (2017).  Struktur modal diukur menggunakan rumus (Harahap, 2015):

Debt to Equity Ratio= X 100%
3.3.2.4 Jenis Perusahaan

Jenis industri diklasifikasikan menjadi dua yaitu industri financial dan industri

non financial. Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, untuk industri

financial diberi kode 1 dan untuk industri non financial diberi kode 0.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

metode dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,

website, jurnal-jurnal, artikel, tulisan ilmiah dan catatan di media masa. Data-data

diperoleh dari laporan keuangan melalui situs resmi yang dimiliki oleh BEI yaitu

www.idx.co.id.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai

suatu data variabel dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
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minimum, sum, range, kurtosis, serta skewness (kemencengan distribusi).

Variabel-variabel yang digunakan adalah lamanya audit sebagai variabel

dependent dan ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan jenis industri

sebagai variabel independent.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang telah diinput akan diuji

terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data tersebut

memenuhi asumsi-asumsi dasar.  Uji asumsi klasik yang digunakan pada

penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas,

dan uji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak dalam model

regresi.  Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis

P-P Plot. Data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan melihat

sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut

mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal) maka dikatakan bahwa (data)

residual terdistribusi normal, namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi

garis maka tidak terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya

korelasi antar variabel bebas (independent) atau tidak (Ghozali, 2011). Uji
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multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance

Inflation Factor (VIF).  Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang

tinggi. Suatu model regresi dapat terbebas dari multikolinieritas antar variabel

independen apabila nilai tolerance lebih dari 10 persen dan nilai VIF kurang dari

10 (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain.

Model regresi yang baik ialah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan melalui pengamatan

grafik scatterplot, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu teratur maka diindikasikan terdapat

masalah heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi linier ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), untuk
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mengetahui ada atau tidak adanya autokorelasi digunakan Uji Durbin-Watson

(DW test), beberapa kriteria menurut Ghozali (2011) adalah sebagai berikut:

1. 0 < d < dl  = ditolak

2. dl ≤ d ≤ du  = tidak ada kesimpulan

3. 4 – dl < d < 4  = ditolak

4. 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl = tidak ada kesimpulan

5. du < d < 4 – du = tidak ditolak

3.5.3 Persamaan Regresi Linier Berganda

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier

berganda, yaitu suatu metode statistik yang umum yang digunakan untuk meneliti

hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Regresi linier sederhana hanya menggunakan satu variabel bebas yang

dimasukkan dalam model regresi, sedangkan regresi linier berganda

menggunakan dua atau lebih variabel bebas yang dimasukkan dalam model

regresi (Priyatno, 2013).

Persamaan regresi linier berganda

ARL = α + b1SIZE + b2PROF + b3MDL + b4IDS + €

Keterangan:
ARL = Lamanya audit
α = Konstanta
b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi
SIZE = Ukuran Perusahaan
PROF = Profitabilitas
MDL = Struktur Modal
IDS = Jenis Industri
€ = Error
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3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian R2 digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,

2011).  Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, jika nilai R2

yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi dependen amat terbatas.  Jika nilai R2 yang mendekati satu

berarti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f (f-test))

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen

(Ghozali, 2011).  Pengujian dilakukan dengan level signifikansi 0,05 atau α=5%.

Dalam pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian yaitu:

a. Jika terdapat nilai signifikansi ≤ 0,05 maka koefisien regresi bersifat signifikan

dan simultan variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap

variabel dependen.

b. Jika terdapat nilai signifikansi > 0,05 maka berarti bahwa secara simultan

variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap

variabel dependen.
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3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui pengaruh

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2011).

Kriteria yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh yang

signifikan yaitu:

a. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka secara parsial variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai signifikansi lebih besar sama dengan 5% maka secara parsial variabel

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.4 Uji Beda T-Test

Uji beda T-Test digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai dua kelompok

yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan nilai ukuran

perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan jenis industri antara perusahaan

yang mengalami keterlambatan laporan keuangan dan perusahaan yang tidak

mengalami keterlambatan laporan keuangan. Uji beda T-Test harus memenuhi uji

levene test dengan nilai probabilitas > 0,05 dan nilai equal variances assumed

atau equal variances not assumed dari uji t-test for Equality of Means dengan

probabilitas < 0,05.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap lamanya audit. Dengan demikian,

semakin besar asset perusahaan maka akan semakin pendek lamanya audit.

2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap lamanya audit. Dengan demikian,

semakin besar laba yang diperoleh maka akan semakin pendek lamanya audit.

3. Struktur modal tidak berpengaruh positif terhadap lamanya audit. Dengan

demikian, struktur modal tidak dapat menjadi indikator untuk mengukur

lamanya audit.

4. Jenis industri tidak berpengaruh terhadap lamanya audit. Dengan demikian,

jenis industri tidak dapat menjadi indikator untuk mengukur lamanya audit.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen sehingga kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas
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karena masih banyak variabel lainnya yang mampu menjelaskan variabel

dependen.

2. Periode pengamatan yang tidak panjang, yaitu hanya 6 periode sehingga

sampel yang digunakan dalam penelitian ini pun sedikit jumlahnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan bagi peneliti selanjutnya

yaitu:

1. Menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi lamanya audit

yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Memperpanjang periode pengamatan agar sampel yang digunakan dapat lebih

mewakili sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat.
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