
ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LABA RUGI, 

OPINI AUDIT, DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT LAG PADA 

INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI  

TAHUN 2008-2010 

 

 

Oleh 

FRANS SERO LUBIS 

200712105 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat 

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2011 

ANALISIS PENGARUH..., FRANS SERO LUBIS, Ak.-IBS, 2011



1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan go public adalah perusahaan yang menerbitkan saham melalui initial 

public offering (IPO) dan diperdagangkan di bursa saham atau di over the counter. 

Perusahaan-perusahaan yang go public memiliki inherent advantages yang lebih besar 

daripada perusahaan-perusahaan kecil lainnya, termasuk kemampuan untuk menjual saham 

di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan akses ke pasar utang. Dengan 

keunggulan ini, maka diperlukan pengawasan yang lebih ketat bagi pemilik mayoritas dan 

pendiri perusahaan. Perusahaan-perusahaan publik harus memenuhi standar pelaporan yang 

telah ditetapkan oleh BAPEPAM, termasuk pengungkapan laporan keuangan dan laporan 

tahunan yang membahas tentang keadaan perusahaan.  

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan 

memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat 

diperbandingkan (Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan pada Standar 

Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, 2004). Namun, untuk memperoleh laporan 

keuangan yang relevan dan andal, terdapat beberapa kendala yang substansial. Salah satu 
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kendala tersebut adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Faktor penting yang 

mempengaruhi tingkat keandalan dan relevansi informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan bagi para pengguna laporan keuangan adalah ketepatan waktu (timeliness) 

publikasi suatu laporan keuangan perusahaan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf 38 dinyatakan bahwa manfaat suatu laporan keuangan 

akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. 

Penundaan pelaporan akan mengakibatkan informasi yang dihasilkan oleh laporan 

keuangan kehilangan relevansinya dan berkurang manfaatnya. Menurut Ahmad, & 

Kamaruddin seperti yang dikutip oleh Galih Seta Perdhana (2009) manyatakan bahwa 

semakin pendek waktu antara tanggal akhir periode laporan keuangan dan tanggal publikasi 

laporan keuangan, semakin banyak benefit yang diperoleh dari laporan tahunan yang telah 

diaudit. Selain itu, Ponte, Rodriguez, & Dominguez di dalam penelitian Galih Seta Perdhana 

(2009) juga menyatakan bahwa nilai informatif suatu laporan keuangan yang telah diaudit 

akan berkurang secara proporsional seiring makin lamanya penundaan publikasi laporan 

keuangan, sejak para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi dari sumber 

substitusi. 

Di Indonesia, dalam rangka pemberian informasi yang tepat waktu dan akurat 

kepada investor mengenai kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik, Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK), selaku lembaga yang 

memegang fungsi pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan, mewajibkan 

kepada setiap emiten dan perusahaan publik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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(BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan LK dan 

mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada publik. Laporan keuangan tersebut wajib 

diumumkan kepada publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan. Hal ini telah diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua 

BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003. 

Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003, 

laporan keuangan yang diumumkan tersebut juga harus memuat opini audit dari akuntan atas 

laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu suatu perusahaan publik 

dalam mengumumkan laporan keuangan kepada publik turut dipengaruhi oleh lamanya 

jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan oleh akuntan karena laporan 

keuangan harus telah diaudit terlebih dahulu sebelum dapat diumumkan kepada publik. Dan 

juga, profesi akuntan ini tidak bisa hidup tanpa adanya pengakuan yang luas terhadap 

profesi masyarakat. Hal tersebut berlaku pula untuk pengauditan independen atau 

pengauditan oleh akuntan publik.  

Selama bertahun-tahun masyarakat telah mengakui adanya nilai tambah yang 

diperoleh dari audit atas laporan keuangan perusahaan yang saham-sahamnya dijual kepada 

publik. Manfaat audit ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas karena mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap risiko informasi (information risk), yaitu risiko yang 

mencerminkan kemungkinan informasi dijadikan sebagai dasar untuk menilai risiko bisnis 

telah dibuat dengan tidak tepat. Karena pertumbuhan masyarakat yang semakin lama 

semakin beragam, maka kemungkinan para pembuat keputusan akan memperoleh informasi-
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informasi yang tidak dapat dipercayai dan diandalkan pun akan semakin besar juga. 

Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni hubungan antara pemberi dan penerima 

informasi yang tidak erat, sikap memihak dan motif-motif lain yang melatar belakangi 

seorang pemberi keterangan, data-data yang terlalu banyak, dan transaksi-transaksi dagang 

atau usaha yang rumit.  

Hal ini juga mengingatkan kita dengan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia 

dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya, yang terjadi sejak pertengahan tahun 

1997 sebagai akibat terjadinya depresiasi mata uang di negara-negara tersebut, berdampak 

signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia pada umumnya untuk 

tahun buku 1997. Dampak tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup entitas yang 

memerlukan pertimbangan oleh auditor dalam penyusunan laporan auditnya. Oleh karena 

pervasifnya dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia 

Pasifik pada umumnya terhadap posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan-perusahaan di 

Indonesia, pengungkapan tentang kondisi ini dalam catatan atas laporan keuangan akan 

memberikan gambaran umum situasi yang dihadapi atau potensial akan dihadapi 

perusahaan. Akibat utamanya adalah sangat langkanya likuiditas, tingkat bunga dan kurs 

mata uang. Kondisi ini juga mencakup penurunan drastis harga saham, pengetatan 

penyediaan kredit, dan penghentian atau penundaan pelaksanaan proyek konstruksi tertentu. 

Sehingga, nilai yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut kurang memberikan 

informasi yang pasti. 
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Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah 

untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk 

menyatakan pendapatnya atau apabila keadaaan mengharuskan untuk menyatakan tidak 

memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan 

tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan 

berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

Proses audit ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, 

namun perlu kita ketahui juga bahwa perusahaan-perusahaan kecil juga melakukannya. 

Perusahaan-perusahaan kecil seringkali mengaudit laporan keuangannya dalam rangka 

mendapatkan kredit dari bank atau dalam upaya mendapatkan persyaratan pinjaman yang 

lebih menguntungkan. Oleh karena laporan keuangan auditan dapat menurunkan risiko 

informasi, biasanya kreditor bersedia untuk menetapkan bunga yang lebih rendah, dan para 

investor mungkin akan bersedia menerima rate of return yang lebih rendah atas 

investasinya. 

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit demi 

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji 

material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti 

audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun 

bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk 
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merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji 

terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material 

terhadap laporan keuangan. Berhubung tidak ada satu pun estimasi akuntansi yang dapat 

dijamin ketepatannya, auditor harus menyadari bahwa adanya perbedaan antara estimasi 

yang didukung penuh oleh bukti audit dengan estimasi yang dicantumkan dalam laporan 

keuangan merupakan suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak 

dianggap sebagai kemungkinan salah saji. Namun, apabila auditor berkesimpulan bahwa 

jumah yang diestimasi dalam laporan keuangan tersebut tidak masuk akal, ia harus 

memperlakukan perbedaan antara estimasi tersebut dengan estimasi yang pantas sebagai 

kemungkinan adanya salah saji dan menggabungkannya dengan kemungkinan salah saji 

lainnya.  

Auditor juga harus mempertimbangkan apakah perbedaan antara estimasi yang 

didukung bukti audit dan estimasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan memberikan 

petunjuk adanya kecenderungan manajemen entitas untuk menyajikan laporan keuangan 

menurut keinginannya, meskipun kedua estimasi tersebut secara individual dianggap wajar. 

Sebagai contoh, jika setiap estimasi akuntansi yang dicantumkan dalam laporan keuangan 

merupakan estimasi yang dianggap wajar secara individual, tetapi jika perbedaan antara 

masing-masing estimasi tersebut dengan estimasi yang didukung oleh bukti audit cenderung 

untuk meningkatkan laba, auditor harus mempertimbangkan kembali estimasi tersebut 

secara keseluruhan. 
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Sebagaimana telah dinyatakan oleh Commission On Auditors’ Responsibilities yaitu 

Laporan keuangan yang telah diaudit tidak dapat benar-benar akurat, antara lain disebabkan 

oleh konsep-konsep akuntansi yang mendua (ambiquity), dan juga laporan keuangan tidak 

dapat lebih akurat dan lebih bisa diandalkan daripada metode pengukuran akuntansi yang 

digunakan. Sebagai contoh, tidak seorangpun, termasuk akuntan dapat memperkirakan hasil 

dari kejadian yang tidak pasti. Oleh karena penyajian akuntansi sebagian besar tergantung 

pada kejadian masa datang yang tidak bisa diprediksi, maka penyajian akuntansi akan tidak 

menjadi akurat. Laporan keuangan akuntansi yang telah diaudit tidak akan menjadi lebih 

akurat, karena auditor tidak dapat membuatnya lebih pasti.   

Dalam Standar Pekerjaan Lapangan ketiga pada Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) juga dinyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Hal ini berarti jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan oleh akuntan tergantung 

kecukupan bukti audit kompeten dianggap belum cukup, akuntan dapat memperpanjang 

jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan. Kondisi ini tentu akan berdampak 

adanya penundaan pengumuman laporan keuangan kepada publik. Oleh karena itu, proses 

audit dapat menjadi suatu hambatan dalam ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.  

Melihat pentingnya jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan, yang 

disebut audit lag, sebagai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan bagi para pengguna laporan keuangan, penulis beranggapan bahwa audit lag 

ANALISIS PENGARUH..., FRANS SERO LUBIS, Ak.-IBS, 2011



8 

 

 

 

merupakan suatu objek yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Di Indonesia, Rachmawati 

melakukan penelitian mengenai audit lag pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama periode tahun 2003 sampai 2005. Penelitian tersebut menghasilkan 

kesimpulan bahwa audit lag dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan dengan 

indikator total aset dan ukuran kantor akuntan publik. Oleh karena itu, melalui penelitian ini 

penulis hendak menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit lag pada perusahaan publik 

yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diuji adalah ukuran 

perusahaan, laba rugi, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang 

difokuskan pada industri makanan dan minuman. Peneliti juga menambahkan satu variabel 

independen, yaitu laba rugi sebagai bagian penelitiannya. Periode sampel yang digunakan 

adalah tahun 2008 sampai 2010. Penulis memilih industri makanan dan minuman sebagai 

objek penelitian karena memiliki populasi terbesar dalam kelompok industri non keuangan 

serta salah satu penyedia kebutuhan pokok bagi masyarakat, sehingga turut memiliki peran 

penting dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan manufaktur cenderung 

memiliki operasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dalam 

industri lainnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lamanya audit lag memiliki 

hubungan positif dengan kompleksitas operasi perusahaan.  

Selain itu, audit lag juga cenderung lebih lama pada perusahaan dalam industri non 

keuangan (Galih Seta Perdhana, 2009). Hasil penelitian berhubungan dengan kondisi 

perusahaan manufaktur terkait dengan audit lag. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan 
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bahwa lamanya audit lag cenderung lebih pendek pada perusahaan dalam industri keuangan 

(Ahmad dan Kamarudin, Galih Seta Perdhana 2009). Lebih khusus lagi, penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Ajmi seperti yang dikutip oleh Galih Seta Perdhana (2009) juga 

menunjukkan bahwa lamanya audit lag cenderung lebih pendek pada perusahaan dalam 

industri perbankan. Hasil penelitian ini berhubungan dengan kondisi perusahaan perbankan 

terkait dengan audit lag.  

Oleh karena itu, penulis memilih judul “ Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Laba Rugi, Opini Audit, dan Ukuran KAP Terhadap Audit Lag Pada Industri 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010 “ dalam pembahasan 

ini.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba untuk 

merumuskan masalah yang terjadi dalam lima hal sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi audit lag pada industri makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010? 

2. Apakah laba rugi perusahaan mempengaruhi audit lag pada industri makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010? 

3. Apakah opini audit mempengaruhi audit lag pada industri makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010? 
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4. Apakah ukuran KAP mempengaruhi audit lag pada industri makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010? 

5. Apakah ukuran perusahaan, laba rugi, opini audit, dan ukuran KAP secara 

bersama-sama mempengaruhi audit lag pada industri makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah menjadi beberapa bagian, seperti 

berikut : 

1. Penelitian ini memfokuskan kepada industri makanan dan minuman. 

2. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Tahun 2008-2010. 

3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan 

oleh masing-masing perusahaan. 

4. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini ada empat variabel, yaitu 

ukuran perusahaan, laba rugi, jenis opini audit dan ukuran KAP. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba 

Rugi, Opini Audit, dan Ukuran KAP Terhadap Audit Lag yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi lamanya 

audit lag pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 

2008-2010. 
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2. Untuk mengetahui apakah laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi lamanya 

audit lag pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 

2008-2010. 

3. Untuk mengetahui apakah opini audit dapat mempengaruhi lamanya audit lag 

pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP dapat mempengaruhi lamanya audit lag 

pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010.  

5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, laba rugi, opini audit, dan ukuran 

KAP secara bersama-sama dapat mempengaruhi lamanya audit lag pada industri 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, baik individu 

maupun kelompok seperti bagi perusahaan publik, kantor akuntan publik, regulator, 

akademisi dan peneliti berikutnya. 

1. Bagi Perusahaan Publik 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan publik dalam usaha 

meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik 

melalui pengelolaan faktor-faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi 

lamanya penyelesaian audit oleh auditor. 
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2. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan audit melalui pengelolaan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi audit lag sehingga lamanya audit lag dapat dikurangi dan dapat 

meningkatkan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan oleh perusahaan-

perusahaan publik. 

3. Bagi Regulator 

Penelitian ini juga dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan bagi regulator pasar 

modal dan lembaga keuangan seperti BAPEPAM, dalam menentukan kebijakan 

terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan. 

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Berikutnya 

Semua proses penelitian dan hasil yang akan dicapai akan menambah khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang audit, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi lamanya audit lag pada perusahaan publik. Dan juga diharapkan 

dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa yang hendak dilakukan oleh peneliti-

peneliti berikutnya di masa depan.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Bab I berisi tentang pembahasan latar belakang penelitian, masalah 

penelitian yang terdiri dari perumusan masalah dan pembatasan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan 

sistematika penelitian. 

Bab II  berisi tentang landasan teori dan rerangka pemikiran teoritis dari 

penelitian. 

Bab III  berisi tentang cara pemilihan objek penelitian, data yang dihimpun, 

teknik pengumpulan dan pengolahan data penelitian. 

Bab IV  berisi tentang gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil 

penelitian dan implikasi manajerial penelitian. 

Bab V  berisi tentang kesimpulan penelitian yang terdiri dari penjelasan 

mengenai ringkasan dari bab-bab terdahulu, jawaban atas perumusan 

masalah dan diakhiri dengan saran atas penelitian yang telah 

dilakukan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Auditing 

2.1.1 Pengertian Umum Auditing 

Menurut American Accounting Association (AAA), auditing adalah suatu proses 

sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan 

dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian 

antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara menurut Arens, Elder, & Beasley 

(2008:4), auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti informasi untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang yang independen dan berkompeten. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat 

beberapa poin penting yang mendasari definisi auditing.  

Poin pertama adalah informasi dan kriteria yang ditetapkan dimana dalam 

pelaksanaan audit harus terdapat informasi yang dapat diuji dan suatu kriteria yang dapat 

digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Poin kedua adalah pengumpulan 

dan pengevaluasian bukti audit dimana bukti audit merupakan informasi yang digunakan 

oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah disajikan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan, dan oleh karena itu dibutuhkan bukti audit yang memadai untuk 

dapat mencapai tujuan audit. Poin ketiga adalah seseorang yang kompeten dan independen 
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dimana auditor harus memiliki kualifikasi dalam memahami kriteria yang ditetapkan serta 

harus kompeten dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang perlu diuji untuk 

mencapai kesimpulan audit yang tepat serta harus mampu mempertahankan mental 

independen agar mampu bersikap objektif dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti. 

Poin keempat adalah pelaporan dimana merupakan suatu bentuk komunikasi atas 

kesimpulan auditor mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang 

ditetapkan kepada para pemangku kepentingan. 

Dalam kaitannya dengan akuntansi, sebagian besar auditing memang terkait 

informasi akuntansi dan banyak auditor yang memiliki keahlian di bidang akuntansi, namun 

terdapat perbedaan antara akuntansi dan auditing. Akuntansi adalah proses pencatatan, 

pengklasifikasian, dan pengikhtisaran kejadian ekonomi dengan cara yang logis untuk 

menyediakan informasi keuangan guna pengambilan keputusan. Ketika mengaudit data 

akuntansi, fokus auditor adalah menentukan apakah informasi yang tercatat telah 

mencerminkan kejadian ekonomi yang sebenarnya terjadi selama periode akuntansi yang 

bersangkutan. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Auditing 

Selain mengetahui pengertian auditing, perlu juga diketahui jenis-jenis audit yang 

ada. Sehingga setiap kali auditor akan melakukan audit, auditor dapat mengetahui jenis audit 

yang dilakukannya dan proses audit yang akan ditempuh menjadi lebih jelas dan terarah. 

Menurut Arens, Elder & Beasley (2008:11) terdapat 3 jenis audit yang dilaksanakan oleh 

akuntan publik, antara lain: 
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1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan, 

auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang tepat untuk menentukan apakah 

terdapat error atau misstatement lainnya yang bersifat material dalam laporan 

keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit atas laporan 

keuangan. 

2. Audit Operasional (Operational Audit) 

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari 

bagian-bagian prosedur dan metode kegiatan operasional perusahaan. Dalam audit 

operasional, pelaksanaan review tidak terbatas hanya pada akuntansi, tetapi juga 

dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode 

produksi, pemasaran, dan bagian-bagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi 

auditor. Berbeda dengan jenis audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam 

pelaksanaan audit operasional merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga 

audit operasional cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil dari 

audit operasional biasanya berupa pernyataan mengenai efisiensi dan efektivitas 

operasi atau sejumlah rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja operasional perusahaan. 
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3. Audit kepatuhan (Compliance Audit) 

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak-pihak yang 

diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh 

badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa 

pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu 

dalam unit organisasi yang diaudit. 

2.1.3 Standar Auditing  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan 

standar profesional yang relevan. Selain itu, akuntan publik juga berpedoman pada Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

dalam hal ini adalah standar auditing. Menurut Pernyataan Standar Auditing No. 1 (SA 

Seksi 150), standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan 

dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau 

ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai 

melalui penggunaan prosedur tersebut.  

Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak 

hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang 

digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar auditing yang telah 

ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah terdiri dari standar umum, 

pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (SPAP,2001;150:1-2): 
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1. Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan, pernyataan dan konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak 

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode sebelumnya.  
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c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  

d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. 

Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling 

bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan 

dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. 

Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 
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Gambar 2.1  
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                                                          Sumber: Buku Auditing dan Jasa Assurance Jilid I, Edisi 12 

                                                                                              oleh Alvin A Arens, dkk Penerbit Erlangga 2008 hal. 44  
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2.1.4 Opini Audit  

Dalam audit laporan keuangan, output yang dihasilkan adalah laporan audit yang 

berisi pendapat atau opini auditor atas laporan keuangan. Berdasarkan Pernyataan Standar 

Auditing No. 6 (SA Seksi 508), terdapat beberapa tipe pendapat auditor, yaitu: 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified) menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, 

hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini diberikan apabila, menurut pertimbangan 

auditor, laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Bahasa penjelas ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku 

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf 

penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Keadaan 

tersebut meliputi: 

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. 

2. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-

keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu 

prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

ANALISIS PENGARUH..., FRANS SERO LUBIS, Ak.-IBS, 2011



22 

 

 

 

3. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin 

tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah 

mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana 

manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan 

mengenai hal itu telah memadai. 

4. Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan 

prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. 

5. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan 

keuangan komparatif. 

6. Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) namun tidak disajikan atau tidak 

di-review. 

7. Informasi tambahan yang harus dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya 

menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan 

auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi 

tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keragu-raguan yang besar 

apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan 

oleh Dewan tersebut. 
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8. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara 

material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

Selain itu, dalam beberapa keadaan, auditor mungkin perlu memberi penekanan 

atas suatu hal yang berkaitan dalam dengan laporan keuangan.  

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified) 

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang 

dikecualikan. Pendapat ini diberikan oleh auditor ketika : 

1) Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap 

lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak 

dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan 

untuk tidak memberikan pendapat. 

2) Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang 

berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat 

tidak wajar. 
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d. Pendapat tidak wajar (Adverse) 

Suatu pendapat tidak wajar (adverse) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini 

dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan 

tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

e. Pernyataaan tidak memberikan pendapat (Disclaimer) 

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer) menyatakan bahwa 

auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak 

menyatakan suatu pendapat apabila ia tidak dapat merumuskan atau tidak 

merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang 

mendukung pernyataannya tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah 

cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk 

memungkinkannya memberikan pendapatnya atas laporan keuangan. Pernyataan 

tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas dasar 

auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan 
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pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah 

semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.    

2.1.5 Kantor Akuntan Publik  

Menurut SK. Menkeu No. 43/KMK.017/1997 sebagaimana diubah dengan SK. 

Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik adalah 

lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik 

dalam menjalankan pekerjaannya. Jumlah kantor akuntan publik dari tahun ke tahun 

semakin bertambah sejalan dengan perkembangan perekonomian dan bisnis. Kantor akuntan 

publik yang tergolong besar hanya sedikit jumlahnya dan umumnya bekerja sama dengan 

kantor akuntan yang berskala internasional. Sebagian besar terdiri dari kantor-kantor 

akuntan publik kecil dengan wilayah operasi terbatas.  

Berdasarkan Aturan Etika Kompartemen Akuntan, pengertian kantor akuntan publik 

(KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam 

praktik akuntan publik. Pemberian jasa profesional kepada klien oleh KAP dapat berupa jasa 

audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan 

perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional 

Akuntan Publik. 

Menurut Arens, Ealder, dan Beasley (2008:35), KAP memilki struktur Kantor 

Akuntan Publik yang terorganisir. Faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasional 

sebuah KAP adalah : 
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1. Kebutuhan akan independensi dari klien.  

Independensi memungkinkan auditor tetap tidak bias dalam menarik kesimpulan 

tentang laporan keuangan. 

2. Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi.  

Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa 

lain secara efisien serta efektif. 

3. Meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi oleh auditor.  

Dalam satu dasawarsa, KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan 

dengan tuntutan hukum. Beberapa struktur organisasional dapat memberikan 

tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota kantor akuntan publik (KAP). 

Dalam hal ini terdapat enam struktur organisasi bagi KAP. Kecuali perusahaan 

perorangan (proprietorship), setiap struktur menghasilkan suatu entitas yang terpisah dari si 

akuntan secara pribadi, yang membantu meningkatkan independensi auditor. Sedangkan 

empat struktur organisasi yang terakhir memberikan perlindungan tertentu terhadap 

kerugian akibat tuntutan hukum. Struktur organisasi ini meliputi : 

1. Perusahaan Perorangan (Proprietorship) 

Perusahaan semacam ini dapat beroperasi hanya dengan pemilik tunggal. Secara 

tradisional, semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan sebagai 

perusahaan perorangan (proprietorship), tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini 

sebagian besar sudah berubah menjadi bentuk organisasi yang memiliki 

kewajiban yang lebih terbatas akibat risiko tuntutan hukum.  
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2. Persekutuan Umum (General Partnership) 

Bentuk organisasi ini sama seperti perusahaan perorangan, kecuali bahwa bentuk 

ini menyangkut bayak pemilik. Struktur organisasi ini juga semakin kurang 

populer karena bentuk kepemilikan lain yang menawarkan perlindungan hukum 

tertentu telah diperbolehkan menurut hukum negara bagian. 

3. Korporasi Umum (General Corporation) 

Keunggulan korporasi umum adalah bahwa para pemegang sahamnya hanya 

bertanggung jawab sampai sebatas investasi mereka dalam korporasi itu. 

Semakin besar KAP tidak diorganisasikan sebagai korporasi umum karena 

hukum di kebanyakan negara bagian melarang bentuk ini.  

4. Korporasi Profesional (Professional Corporation) 

Korporasi profesional memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh satu 

atau lebih pemegang saham. Hukum PC di beberapa negara bagian menawarkan 

perlindungan kewajiban pribadi yang sama dengan perlindungan oleh korporasi 

umum, sedangkan perlindungan di negara-negara bagian lain sangat rendah. 

Perbedaan ini menyulitkan KAP yang memiliki klien-klien di negara bagian yang 

berbeda untuk beroperasi sebagai suatu PC. 

5. Limited Liability Corporation  

Struktur organisasi ini menggabungkan atribut-atribut yang paling 

menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. LLC biasanya 

memakai struktur dan dikenai pajak seperti persekutuan umum, tetapi para 

pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi  yang terbatas dan mirip dengan 
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kewajiban dalam korporasi umum. Semua negara bagian memiliki hukum LLC, 

dan sebagian besar juga mengizinkan KAP untuk beroperasi sebagai LLC.  

6. Limited Liability Partnership 

Struktur organisasi ini dimiliki oleh satu atau lebih partner. Struktur dan 

pajaknya sama seperti persekutuan umum, tetapi perlindungan kewajiban pribadi 

dalam LLP lebih rendah ketimbang dalam korporasi umum atau LLC. Para 

partner dalam LLP secara pribadi ikut bertanggung jawab atas utang dan 

kewajiban persekutuan, tindakan mereka sendiri, dan tindakan orang-orang lain 

di bawah supervisi mereka. Para partner tidak secara pribadi bertanggung jawab 

atas kewajiban yang berasal dari tindakan ceroboh partner lain dan pegawai yang 

berada  di bawah supervisinya.  

Hierarki organisasi suatu KAP meliputi sekutu (partner) atau pemegang saham, 

manajer, penyelia auditor senior atau penanggung jawab, serta asisten. Sifat hierarkis KAP 

membantu meningkatkan kompetensi antar anggota. Individu-individu di setiap tingkat audit 

mengawasi dan me-review pekerjaan individu lain yang berada pada tingkat di bawahnya 

dalam struktur organsasi itu. Seorang asisten staf baru diawasi langsung oleh auditor senior 

atau penanggung jawab. Pekerjaan asisten ini selanjutnya di-review oleh penanggung jawab 

serta oleh manajer dan partner. 

Berdasarkan keputusan DPR RI dalam sidang paripurna 5 April 2011 yang 

mengesahkan RUU Akuntan Publik untuk menjadi UU Akuntan Publik adalah KAP dapat 

berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai 

karakteristik profesi AP yang diatur dalam UU. UU ini memberikan kewenangan kepada 
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Menteri Keuangan untuk mengizinkan KAP berbentuk Limited Liability Partnership (LLP) 

atau Professional Limited Liability Company (PLLC) sepanjang terdapat UU yang mengatur 

bentuk LLP atau PLLC. Menteri berwenang menerbitkan izin usaha KAP. Akuntan publik 

asing hanya dapat mendirikan KAP dengan kuota 1/5 dari seluruh rekan dan akuntan publik 

asing tidak diperkenankan menjadi Pemimpin Rekan. Non Akuntan Publik diperkenankan 

UU untuk menjadi Rekan non AP dalam suatu KAP dengan syarat minimal jumlah jumlah 

akuntan publik adalah 2/3 dari seluruh Rekan.  

Tenaga kerja asing dalam KAP dibatasi maksimal 10% untuk setiap tingkatan 

jabatan dalam KAP dan harus tunduk pada UU yang berlaku. Akuntan publik asing dan 

tenaga kerja profesional asing diwajibkan untuk melakukan program pengembangan profesi 

akuntan publik dan atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma. Cabang KAP hanya 

dapat didirikan apabila dipimpin oleh Akuntan Publik. 

 

2.1.6 Proses Auditing 

Proses auditing adalah suatu metodologi yang tersusun dengan baik dalam 

mengorganisasikan suatu audit untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang terkumpul telah 

memadai dan kompeten serta semua tujuan audit yang tepat telah terspesifikasi dan 

terpenuhi. Menurut Arens, Elder, & Beasley (2008), proses auditing meliputi empat tahap, 

antara lain : 

1) Merencanakan dan merancang pendekatan audit 

Dalam menentukan pendekatan audit yang akan digunakan, auditor harus 

mempertimbangkan dua hal, yaitu bukti yang memadai dan kompeten harus memenuhi 
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tanggung jawab profesional auditor, serta biaya pengumpulan bukti tersebut harus 

seminimal mungkin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, auditor harus membuat 

perencanaan yang menghasilkan suatu pendekatan audit pada tingkat biaya yang wajar.  

Dalam perencanaan dan perancangan pendekatan audit, terdapat dua aspek penting 

yang harus diperhatikan. Pertama, memperoleh pemahaman tentang proses dan strategi 

bisnis klien serta menilai risiko. Pemahaman atas strategi bisnis dan proses klien sangat 

penting agar dapat menilai risiko misstatement dalam laporan keuangan secara memadai 

dan menafsirkan informasi yang diperoleh selama audit. Kedua, memahami 

pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal efektif 

yang dimiliki klien dapat mengurangi risiko misstatement dalam laporan keuangan 

sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal. Apabila klien dinilai 

memiliki pengendalian internal yang efektif, jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan 

dapat dikurangi secara signifikan. 

2) Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi 

Tujuan utama dari tahap kedua ini adalah untuk memperoleh bukti atas pengendalian 

spesifik yang mendukung penilaian risiko pengendalian dan pelaksanaan audit atas 

pengendalian internal pada pelaporan keuangan klien, serta memperoleh bukti atas 

ketepatan nilai moneter suatu transaksi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka 

dilakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian 

merupakan pengujian atas efektivitas pengendalian untuk menyesuaikan pengurangan 

tingkat risiko pengendalian yang direncanakan semula. Pengujian substantif merupakan 

ANALISIS PENGARUH..., FRANS SERO LUBIS, Ak.-IBS, 2011



31 

 

 

 

pengujian dan pencatatan transaksi dengan melakukan verifikasi atas nilai moneter 

transaksi tersebut. 

3) Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo 

Tujuan utama dari tahap ketiga ini adalah untuk memperoleh tambahan bukti yang 

memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan dalam laporan keuangan 

telah disajikan secara wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan prosedur 

analitis dan uji rincian saldo. Prosedur analitis merupakan evaluasi menggunakan 

perbandingan-perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun-

akun dan data-data lainnya disajikan secara wajar. Uji rincian saldo merupakan prosedur 

audit yang bertujuan menguji apakah terdapat misstatement pada nilai-nilai moneter 

akun-akun dalam laporan keuangan. 

4) Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit 

Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur pada setiap tujuan audit dan pada 

setiap akun dalam laporan keuangan pada tiga tahap sebelumnya, maka tahap terakhir 

yang harus dilakukan auditor adalah mengumpulkan seluruh informasi yang telah 

diperoleh untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan 

telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam 

tahap ini auditor juga harus melakukan review atas kewajiban kontijensi dan subsequent 

event. Setelah proses audit selesai, akuntan publik harus menerbitkan sebuah laporan 

audit atas laporan keuangan klien dan kemudian mengkomunikasikan laporan audit 

kepada para pemilik kepentingan. 
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Gambar: 2.2  

Proses Auditing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Auditing dan Jasa Assurance Jilid II, Edisi 12 

                                                                                              oleh Alvin A Arens, dkk Penerbit Erlangga 2008 hal. 408  

 

2.2 Regulasi Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Auditan di 

Indonesia 

Dalam rangka memenuhi prinsip akuntansi transparansi serta melindungi para 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan wajib menyampaikan 

laporan keuangan dan laporan tahunan secara berkala. Namun, untuk meningkatkan kualitas 

(keandalan dan relevansi) informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan 

dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tersebut 

harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen. 

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan terkait kewajiban penyampaian laporan 

keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Peraturan tersebut 

TAHAP I          

Merencanakan                    

dan merancang        

pendekatan audit 

TAHAP II              

Melaksanakan pengujian 

pengendalian dan 

pengujian substantif atas 

transaksi 

TAHAP IV              

Menyelesaikan audit dan 

menerbitkan laporan audit 

TAHAP III 

Melaksanakan 

prosedur analitis dan 

pengujian atas rincian 

saldo 

ANALISIS PENGARUH..., FRANS SERO LUBIS, Ak.-IBS, 2011



33 

 

 

 

antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Ketua 

BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala.  

Dalam Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan 

bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan atau perusahaan kepada 

akuntan publik untuk diaudit apabila: 

a) Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan atau mengelola dana 

masyarakat, 

b) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, 

c) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka, 

d) Perseroan merupakan Persero, 

e) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai 

paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), atau 

f) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Laporan hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan tersebut 

disampaikan secara terulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui direksi. 

Apabila kewajiban audit atas laporan keuangan perusahaan oleh akuntan publik tidak 

disahkan oleh RUPS. Setelah memperoleh pengesahan dari RUPS, laporan keuangan 

tersebut baru dapat dipublikasikan melalui surat kabar.  

Dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala disebutkan bahwa setiap emiten dan 

perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif di BEI wajib 
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menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan. Laporan keuangan tahunan tersebut 

disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada 

BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan. Laporan keuangan tahunan juga wajib diumumkan kepada publik dengan memuat 

opini dari akuntan. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit lag telah banyak 

dilakukan oleh banyak peneliti di berbagai negara. Masing-masing peneliti menguji berbagai 

faktor atribut perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi lamanya audit lag sesuai 

dengan kondisi negara masing-masing. Penelitian terdahulu tersebut, yang dilakukan di 

Indonesia, tergambar dalam tabel 2.1.  

Tabel 2.1 

Daftar penelitian-penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun  Sampel Variabel 

Independen 

Kesimpulan 

Indah 

Setyorini 

2008 Perusahaan 

manufaktur dan 

non manufaktur 

yang listed; 

tahun 2004-

Ukuran Perusahaan, 

Ukuran KAP, Jenis 

Opini, Laba atau Rugi 

Usaha, dan Jenis 

Industri 

Audit delay secara 

signifikan oleh Jenis 

Opini Auditor, Laba 

atau Rugi Perusahaan, 

dan Jenis Industri. 
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2006. Sampel 

penelitian 

sebanyak 100 

perusahaan, 

yang terdiri dari 

54 perusahaan 

manufaktur dan 

46 perusahaan 

manufaktur. 

Sistya 

Rachmawati 

2008 Seluruh 

perusahaan 

dalam industri 

manufaktur 

yang listed; 

tahun 2003-

2005.  

Faktor profitabilitas, 

solvabilitas, adanya 

auditor internal 

perusahaan, ukuran 

perusahaan, dan 

ukuran kantor akuntan 

publik. 

Audit lag dipengaruhi 

secara signifikan oleh 

Ukuran Perusahaan dan 

Ukuran Akuntan 

Publik. 

Galih Seta 

Perdhana 

2009 138 industri 

manufaktur dan 

22 industri 

perbankan yang 

listed; tahun 

2005-2007. 

Ukuran perusahaan, 

Opini audit, Ukuran 

KAP, dan Jenis 

industri 

Audit lag memiliki 

pengaruh positif yang 

tidak signifikan 

terhadap Ukuran 

Perusahaan, negatif 

yang tidak signifikan 
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dengan Opini wajar 

tanpa pengecualian, 

audit lag lebih pendek 

pada perusahaan yang 

diaudit oleh KAP Big 

Four. Audit lag pada 

industri keuangan lebih 

pendek dibanding 

dengan industri 

manufaktur. 

Dewi Lestari 2010 100 perusahaan 

yang terkategori 

high profile 

yang listed; 

tahun 2004 - 

2008 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, Kualitas 

Auditor, dan Opini 

Audit 

Audit delay 

berpengaruh terhadap 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, dan 

Kualitas Auditor. 
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2.4 Rerangka Pemikiran  

Gambar 2.3  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dari skema di atas, dapat dijelaskan bahwa peneliti akan menguji pengaruh variabel-

variabel independen, yaitu ukuran perusahaan (X1), laba rugi (X2), opini audit (X3), dan 

ukuran KAP (X4) secara parsial terhadap audit lag (Y), serta menguji pengaruh variabel-

variabel independen, yaitu ukuran perusahaan (X1), laba rugi (X2), opini audit (X3), dan 

ukuran KAP (X4) secara bersama-sama terhadap audit lag (Y). 

Ukuran Perusahaan 

(X1) 

Opini Audit       

(X3) 

Ukuran KAP      

(X4) 

Audit Lag   

(Y)          

 

Laba Rugi          

(X2) 
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2.5 Pengaruh Faktor Atribut Perusahaan Terhadap Audit lag 

2.5.1 Ukuran Perusahaan 

Faktor ukuran perusahaan merupakan faktor yang paling sering diteliti pengaruhnya 

terhadap audit lag dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dari beberapa penelitian 

sebelumnya tersebut, terdapat beberapa argumen yang melandasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap lamanya audit lag. Menurut Ponte, Rodriguez, dan Dominguez seperti 

yang dikutip oleh Galih Seta Perdhana (2009) berpendapat bahwa perusahaan besar 

melakukan kendali dan pengamatan lebih besar terhadap auditornya sehingga auditor 

merasakan tekanan lebih besar untuk menyelesaikan proses audit lebih cepat. Selain itu, 

perusahaan yang relatif lebih besar juga memiliki peran kepemimpinan di antara 

perusahaan-perusahaan dalam sektor yang sama sehingga mendorong perusahaan besar 

untuk berperilaku berbeda yang akan diikuti pula oleh perusahaan lainnya, salah satunya 

adalah pengurangan audit lag. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap lamanya audit lag. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Almosa dan Alabbas (2007) menemukan hasil penelitian 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap lamanya audit lag (Galih Seta 

Perdhana, 2009). Hasil multivariate analysis dalam penelitian yang dilakukan oleh Ashton, 

et.al (1987) juga menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap lamanya audit lag (Dewi Lestari, 2010). Di Indonesia, penelitian yang dilakukan 

oleh Rachmawati (2008) menghasilkan kesimpulan bahwa audit lag dipengaruhi secara 

signifikan oleh ukuran perusahaan. Sementara itu, di dalam penelitian Galih Seta Perdhana 

(2009), Hossain dan Taylor (1998), Ahmad dan Kamarudin (2003), dan Ratnawaty dan 
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Sugiharto (2005) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara 

lamanya audit lag dengan ukuran perusahaan sebagaimana dihipotesiskan dalam penelitian 

mereka. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti telah dijelaskan di atas, maka 

dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ho1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap lamanya   

audit lag. 

Ha1 :  Ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap lamanya    

   audit lag. 

 

2.5.2 Laba rugi 

 Laba rugi menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa laba merupakan berita baik bagi semua manajemen 

perusahaan. Menurut Hasanudin (2002) perusahaan tidak akan menunda penyampaian 

informasi yang berisi berita baik. Dengan demikian perusahaan yang meraih laba cenderung 

lebih tepat waktu dalam laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang 

mengalami kerugian (Indah Setyorini, 2008). Laba rugi perusahaan sering sekali dijadikan 

sebagai alat untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam 

membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk 

menjelaskan penggolongan, pengungkapan, dan perlakuan akuntansi atas unsur tertentu 

dalam laporan laba rugi sehingga semua perusahaan menyusun dan menyajikan laporan rugi 

laba berlandaskan pada suatu basis yang konsisten. Hal tersebut akan meningkatkan daya 
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banding laporan keuangan antar periode suatu perusahaan dan laporan keuangan antar 

perusahaan. Hasil penelitian Ahmad dan Kamarudin seperti yang dikutip oleh Galih Seta 

Perdhana (2009) menyatakan bahwa audit lag memiliki hubungan positif dengan perusahaan 

yang menghasilkan earnings negatif. Dan juga, berdasarkan penelitian Rachmawati (2008) 

dihasilkan suatu kesimpulan bahwa perusahaan yang mengumumkan rugi cenderung 

menghasilkan audit lag yang lebih lama.  

 Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, mengenai pengaruh laba rugi terhadap 

lamanya audit lag, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ho2  :    Laba rugi bepengaruh negatif tidak signifikan terhadap lamanya audit lag. 

Ha2   :   Laba rugi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lamanya audit lag. 

 

2.5.3 Opini Audit 

Opini audit merupakan gambaran kewajaran penyajian laporan keuangan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, opini audit yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan 

perusahaan turut berperan dalam membentuk citra manajemen perusahaan di mata para 

stakeholder. Hasil penelitian Ratnawaty dan Sugiharto seperti yang dikutip oleh Galih Seta 

Perdhana (2009) terhadap sampel perusahaan tahun 2000 menunjukkan bahwa perusahaan 

yang menerima opini wajar tanpa pengecualian cenderung memiliki audit lag yang lebih 

pendek. Selain itu, hasil peneilitian yang dilakukan oleh Ahmad Kamarudin (2003) juga 

menunjukkan bahwa audit lag cenderung lebih lama pada perusahaan yang menerima opini 

audit selain wajar tanpa pengecualian (Galih Seta Perdhana, 2009).  
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Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ponte, Rodriguez, dan Dominguez (2005); 

Prabandari dan Rustiana (2007); dan Almosa dan Alabbas (2007) tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara jenis opini audit terhadap lamanya 

audit lag sebagaimana dihipotesiskan dalam penelitian mereka (Galih Seta Perdhana, 2009). 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh opini audit terhadap 

lamanya audit lag sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut:  

Ho3 :  Opini audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap lamanya audit 

lag. 

 Ha3 :    Opini audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lamanya audit 

lag . 

 

2.5.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik  

Saat ini, terdapat empat KAP terbesar di dunia yang telah memiliki kantor di 

berbagai negara di dunia ataupun berafiliasi dengan KAP lokal di negara tersebut. Empat 

KAP terbesar di dunia tersebut mendapat julukan The Big Four. The Big Four antara lain 

Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), 

dan Pricewaterhouse Cooper (PWC). Di Indonesia, saat ini terdapat beberapa KAP yang 

berafiliasi dengan KAP Big Four, antara lain: 

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young 

2. KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu 

3. KAP Sidharta, Widjaja berafiliasi dengan KPMG, dan 
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4. KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan PWC 

Terkait pengaruh ukuran suatu KAP terhadap lamanya audit lag, Hossain dan Taylor 

(1998) menyatakan bahwa KAP yang besar (berafiliasi dengan KAP internasional) memiliki 

insentif yang lebih kuat untuk menyelesaikan kerja audit lebih cepat untuk mempertahankan 

reputasi mereka. Jika tidak, KAP tersebut tidak akan memperoleh penugasan sebagai auditor 

independen lagi oleh klien di tahu selanjutnya. Selain itu, KAP yang besar dan terkenal 

memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak daripada KAP yang lebih kecil sehingga 

KAP besar cenderung dapat menyelesaikan kerja audit lebih cepat daripada KAP yang lebih 

kecil sehingga KAP besar cenderung dapat menyelesaikan kerja audit lebih cepat daripada 

KAP yang lebih kecil (Galih Seta Perdhana, 2009).  

Di dalam penelitian Galih Seta Perdhana (2009), Ahmad dan Kamarudin (2003) 

menjelaskan bahwa KAP yang lebih besar lebih mampu melaksanakan audit secara lebih 

efisien dan lebih efektif daripada KAP yang lebih kecil serta memilki fleksibilitas dalam 

menjadwal pelaksanaan audit sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa lamanya audit lag cenderung lebih pendek pada 

perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik besar yang diasosiasikan dengan kantor 

akuntan publik yang termasuk kategori big four.  

Hasil penelitian Ratnawaty dan Sugiharto (2005) terhadap sampel perusahaan tahun 

2001 dan tahun 2002 menunjukkan bahwa perusahaan yang yang diaudit oleh kantor 

akuntan publik yang besar cenderung memilki audit lag yang lebih pendek (Galih Seta 

Perdhana, 2009). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) juga 
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menghasilkan kesimpulan bahwa lamanya audit lag memilki pengaruh yang signifikan 

dengan ukuran kantor akuntan publik.  

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Taylor (1998); Ponte, 

Rodriguez, dan Dominguez (2005); Almosa dan Alabbas (2007); Al-Ajmi (2008); dan 

Prabandari dan Rustiana (2007) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan antara ukuran kantor akuntan publik terhadap lamanya audit lag sebagaimana 

dihipotesiskan dalam penelitian mereka (Galih Seta Perdhana, 2009).  

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai ukuran kantor akuntan 

publik dan pengaruhnya terhadap lamanya audit lag sebagaimana telah dijelaskan di atas, 

maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:  

Ho4 :   Ukuran KAP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap lamanya 

audit lag. 

Ha4 :   Ukuran KAP berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lamanya 

audit lag. 

 

Ho5 : Ukuran perusahaan, laba rugi, opini audit, dan ukuran KAP secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap lamanya audit lag. 

Ha5 : Ukuran perusahaan, laba rugi, opini audit, dan ukuran KAP secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap lamanya audit lag. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam industri makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel ini dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2008 

sampai tahun 2010 secara berturut-turut, dan 

2. Industri tersebut memiliki periode laporan keuangan yang berakhir per 31 

Desember. 

Penulis membatasi objek penelitan dengan memilih dua jenis industri, yaitu industri 

makanan dan minuman. Pemilihan objek penelitian dalam industri tersebut didasarkan atas 

pertimbangan pencapaian tujuan penelitian, yaitu menguji pengaruh jenis industri non 

keuangan terhadap lamanya audit lag. Penulis memilih industri makanan dan minuman 

karena populasi ini merupakan salah satu sektor yang menyediakan kebutuhan jasmani 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok ini memilki populasi terbesar dalam 

kelompok industri non keuangan. 
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Pemilihan sampel penelitian pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEI selama periode tahun 2008 sampai tahun 2010 didasarkan atas beberapa pertimbangan. 

Pertama, adanya regulasi kepada perusahaan publik yang terdaftar di BEI yang mewajibkan 

adanya audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen. Kedua, 

ketersediaan laporan keuangan auditan perusahaan kepada publik. Selain itu, pemilihan 

sampel penelitian pada perusahaan yang memiliki periode laporan keuangan yang berakhir 

per 31 Desember bertujuan untuk memastikan bahwa data sampel tidak meliputi laporan 

keuangan secara parsial. Perusahaan dalam industri makanan dan minuman yang digunakan 

dalam penelitian ini diambil berdasarkan klasifikasi industri dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) antara lain consumer goods, palm oil, crackers, margarine, fodder, soft 

drink, beer, air mineral, dan susu.  

Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan metode purposive sampling atas 

populasi penelitian, diperoleh sebanyak 17 perusahaan yang memenuhi kriteria purposive 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah tersebut terdiri atas 13 perusahaan 

makanan dan 4 perusahaan minuman. Dengan demikian, data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data selama tahun 2008, 2009, dan 2010. 

Tabel 3.1 

Rincian Pemilihan Sampel Pada Perusahaan Makanan 

       Perusahaan dalam industri makanan yang terdaftar di BEI   13 

       selama periode tahun 2008 sampai 2010 secara berturut-turut 
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- Memiliki periode laporan keuangan yang berakhir selain   (0) 

   per 31 Desember 

             Jumlah Sampel Perusahaan Makanan     (13) 

Tabel 3.2 

Rincian Pemilihan Sampel Pada Perusahaan Minuman 

        Perusahaan dalam industri minuman yang terdaftar di BEI   (4) 

        selama periode tahun 2008 sampai 2010 secara berturut-turut 

- Memiliki periode laporan keuangan yang berakhir selain   (0) 

    per 31 Desember 

             Jumlah Sampel Perusahaan Minuman     (4) 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Seluruh data bersumber dari laporan keuangan auditan perusahaan dalam industri makanan 

dan minuman tahun 2008, 2009, dan 2010 yang telah dipublikasikan secara lengkap di BEI 

serta data-data perusahaan di ICMD. Seluruh sumber data tersebut diperoleh melalui akses 

langsung ke www.idx.co.id tahun 2008, 2009, dan 2010. Data-data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: 
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 Nilai total aset 

Informasi nilai total aset diperoleh dari neraca perusahaan. Nilai total aset dalam 

penelitian ini digunakan sebagai proksi dari ukuran perusahaan. 

 Laba Bersih 

Informasi laba bersih diperoleh dari laporan laba/rugi yang dikeluarkan oleh masing-

masing perusahaan. 

 Nama auditor independen 

Nama auditor independen diperoleh dari laporan auditor independen yang terlampir 

dalam laporan keuangan auditan. Apabila laporan auditor independen perusahaan 

sampel tidak tersedia dalam laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan untuk 

satu tahun, maka data tersebut dianggap sebagai missing values. 

 Opini audit 

Opini auditor independen diperoleh dari data OSIRIS dan laporan auditor 

independen yang terlampir dalam laporan keuangan auditan. Dalam penelitian ini, 

opini audit dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified), dan kelompok opini selain wajar tanpa pengecualian 

(unqualified with paragraph, qualified, adverse, dan disclaimer). 

 Tanggal laporan audit 

Tanggal laporan auditor independen diperoleh dari laporan auditor independen yang 

terlampir dalam laporan keuangan auditan. Dalam hal ini terdapat dual dating, maka 

tanggal laporan audit yang diambil adalah tanggal paling akhir karena auditor masih 

memilki tanggung jawab atas audit laporan keuangan perusahaan hingga tanggal 
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akhir tertentu, meskipun terbatas pada hal-hal tertentu. Data ini diperlukan untuk 

menghitung lamanya audit lag. Apabila laporan auditor independen perusahaan 

sampel tidak tersedia dalam laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan untuk 

satu tahun, maka data audit lag tersebut dianggap sebagai missing values.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah audit lag (y). Menurut Lawrence dan 

Bryan seperti yang dikutip oleh Galih Seta Perdhana (2009) audit lag sebagai lamanya 

waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal 

diterbitkannya laporan audit (Prabandari dan Rustiana, 2007). Dalam penelitian ini, audit 

lag diproksikan dengan jumlah hari antara tanggal berakhirnya periode laporan keuangan 

dengan tanggal laporan audit oleh kantor akuntan publik. 

3.3.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

3.3.2.1 Ukuran Perusahaan (X1) 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat beberapa nilai yang 

digunakan sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Para peneliti tersebut memiliki 

pertimbangan masing-masing dalam memilih proksi ukuran perusahaan.  

Dalam penelitian Galih Seta Perdhana (2009), Ponte dkk memilih menggunakan 

proporsi kapitalisasi perusahaan terhadap kapitasasi seluruh perusahaan dalam sektor yang 
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sama sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Dalam penelitian Dewi Lestari (2010) juga 

disebutkan bahwa, Prabandari dan Rustiana (2007) menggunakan total pendapatan sebagai 

proksi dari ukuran perusahaan dalam sektor yang sama sebagai proksi dari ukuran 

perusahaan. Sementara itu seperti yang terdapat di dalam penelitian Galih Seta Perdhana 

(2009), Carslaw dan Kaplan (1991), Hossain dan Taylor (1998), Ahmad dan Kamarudin 

(2003), Ratnawaty dan Sugiharto (2005), Almosa dan Alabbas (2007), Al-Ajmi (2008), dan 

Rachmawati (2008) menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan dalam 

penelitiannya. 

Ukuran perusahaan pada umumnya diproksikan dengan nilai total aset, total 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga variabel tersebut digunakan untuk menentukan 

ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin 

besar aset, semakin banyak modal yang ditanam. Semakin besar penjualan semakin banyak 

perputaran uang. Semakin besar kapitalisasi pasar, semakin besar juga ia dikenal 

masyarakat. Menurut Sudarmadji dan Sularto seperti yang dikutip oleh Galih Seta Perdhana 

(2009) menilai bahwa nilai total aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai penjualan 

dan kapitalisasi pasar dalam mengukur besar atau ukuran perusahaan. Dengan pertimbangan 

tersebut, maka proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan dalam penelitian 

ini adalah nilai dari total aset. 

Dalam hal ini, peneliti mengubah nominal rupiah menjadi ln agar dapat 

menyesuaikan variabel-variabel lain yang menggunakan dummy sebagai koefisiennya. 

Sehingga, tidak terjadi gap yang terlalu besar diantara variabel independen yang lain. 
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3.3.2.2 Laba Rugi (X2) 

 Dalam penelitian ini, laba atau rugi bersih dilihat dari income statement yang 

dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Dalam penelitian Ahmad dan Kamarudin 

seperti yang dikutip oleh Galih Seta Perdhana (2009) menyatakan bahwa audit lag memiliki 

hubungan positif dengan perusahaan yang menghasilkan earnings negatif. Kemudian, 

penelitian Rachmawati (2008) menghasilkan kesimpulan dimana perusahaan yang 

mengumumkan rugi cenderung menghasilkan audit lag yang lebih lama. 

 Dalam hal ini, peneliti mengubah nominal rupiah menjadi ln agar dapat 

menyesuaikan variabel-variabel lain yang menggunakan dummy sebagai koefisiennya. 

Sehingga, tidak terjadi gap yang yang terlalu besar diantara variabel independen yang lain.  

 

3.3.2.3 Opini Audit (X3) 

Dalam penelitian ini, opini audit dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) dan kelompok opini selain wajar 

tanpa pengecualian (wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas, wajar dengan 

pengecualian atau qualified, tidak wajar atau adverse, dan menolak memberikan pendapat 

atau disclaimer). Variabel opini audit diproksikan dengan variabel dummy dimana 

perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) diberikan ‘1’ dan 

perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian diberikan ‘0’. 
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3.3.2.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik (X4) 

Dalam penelitian ini, auditor independen dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu kantor akuntan publik Big Four (Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Klynveld 

Peat Marwick Goerdeler, dan Pricewaterhouse Cooper), dan kantor akuntan publik non big 

four. KAP yang berukuran besar diasosiasikan dengan varibel dummy dimana perusahaan 

yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang berasosiasi dengan ‘big four’ diberikan ‘1’ 

dan perusahaan yang diaudit  oleh selain kantor akuntan publik yang berasosiasi dengan ‘big 

four’ diberikan ‘0’. 

3.4 Sifat Penelitian 

Menurut Suprayogi (2008), statistik deskriptif berkaitan dengan penerapan metode 

statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif 

secara deskriptif. Dalam statistik deskriptif penelitian ini, data diolah dan disajikan 

berdasarkan periode dan karakteristik data. Hasil pengolahan dan penyajian data tersebut 

juga dibandingkan untuk membantu memahami pengaruh variabel independen terhadap 

variabel terikat. Statistik deskriptif yang disajikan meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, 

nilai maksimal dan minimal, skewness, dan kurtosis yang dikelompokkan menurut variabel 

ataupun periode. 

3.5 Model Penelitian  

Penelitian ini akan menggunakan model regresi berganda (multiple regression) untuk 

menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model ini 
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dikembangkan melalui hipotesis yang menyatakan bahwa audit lag merupakan satu fungsi 

dari berbagai variabel indpenden. Model ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh variabel 

independen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1 (X1) + β2 (X2) + β3 (X3) + β4 (X4) + (AR) (1) + ε 

dimana: 

 Y  = Audit Lag (dalam hari) 

β1  = Konstanta  

 X1  = Nilai total aset (dirubah dari rupiah menjadi ln) 

 X2  = Nilai laba bersih (dirubah dari rupiah menjadi ln) 

X3 = Jenis opini audit (1 untuk perusahaan yang menerima opini 

wajar tanpa pengecualian dan 0 untuk perusahaan yang 

menerima opini selain wajar tanpa pengecualian) 

X4 =Ukuran kantor akuntan publik (1 untuk KAP yang 

berasosiasi dengan Big Four dan 0 untuk KAP lainnya) 

  β1, β2,β3,β4 = Koefisien variabel independen 

  ε  = Koefisien error  

3.6 Pengujian Normalitas Data 

Salah satu asumsi dalam statistika adalah data berdistribusi normal. Dalam analisis 

multivariat, para peneliti menggunakan pedoman kalau tiap variabel terdiri dari 30 data, 
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maka data sudah berdistribusi normal. Apabila analisis melibatkan 4 variabel, maka 

diperlukan data sebanyak 4 x 30 = 120. Meskipun demikian, untuk menguji dengan lebih 

akurat, diperlukan alat analisis dan Eviews yang menggunakan dua cara, yaitu dengan 

histogram dan uji Jarque-Bera. 

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini 

mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan apabila datanya bersifat 

normal. Nilai probablilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan Ho. Apabila 

probabilitasnya melebihi 5%, maka data tersebut sudah berdistribusi normal. 

3.7 Pengujian BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 

Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, diperlukan uji BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Pengujian BLUE ini meliputi uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian BLUE ini dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews versi 6.  

3.7.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen. 

Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi 

pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel 

independen).  

Untuk menciptakan suatu model regresi yang baik, antar variabel independen dan 

model tersebut tidak boleh terdapat multikolinearitas sebab multikolinearitas dapat 
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menyebabkan bias hasil penelitian, terutama dalam proses pengambilan kesimpulan 

mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yang kuat dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari nilai korelasinya yaitu dibawah 0,85. Apabila nilai korelasi lebih besar daripada 

0,85, maka dapat disimpulkan terdapat multikolinearitas yang kuat antar variabel 

independen. Apabila terdapat multikolinearitas dalam model regresi, maka variabel 

independen yang memiliki multikolinearitas akan dikeluarkan dari model regresi dan 

kemudian mengidentifikasi variabel independen lain yang tidak memiliki multikolinearitas 

untuk membantu penelitian.  

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk 

menciptakan suatu model regresi yang baik, maka dalam model regresi tersebut tidak boleh 

terdapat heteroskedastisitas atau harus bersifat homoskedastisitas.  

Akibat yang ditimbulkan apabila residual bersifat heteroskedastisitas, yaitu: 

1. Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum (tidak 

lagi best), sehingga hanya memenuhi karakteristik BLUE (linear unbiased 

estimator). Meskipun demikian, estimasi kuadrat terkecil masih bersifat linear 

dan tidak bias. 
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2. Perhitungan standard error tidak dapat lagi dipercaya kebenarannya, karena 

varian tidak minimum. Varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi 

regresi tidak efisien. 

Untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini, 

digunakan uji Glejser. Uji ini mirip dengan Uji Park, namun perbedaannya hanya pada 

variabel dependennya. Apabila pada Uji Park ln (residu
2
) sebagai variabel dependen, pada 

Uji Glejser ini diganti dengan nilai absolut residual.  

Untuk menentukan apakah terdapat masalah heteroskedastisitas, maka kita 

dianjurkan untuk melihat Obs *R – Squared harus di atas nilai α = 0,05. Dan juga kita harus 

memastikan bahwa probabilitas masing-masing variabel diatas α = 0,05. Apabila syarat 

tersebut telah terpenuhi maka dapat dipastikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Selain itu juga kita dapat melihat dari grafik scatterplot yang dihasilkan, homoskedastisitas 

ditandai dengan pola plot dalam grafik yang random atau tidak membentuk suatu pola.  

3.7.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat 

runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa datang dipengaruhi oleh data pada 

masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai 

pada data yang bersifat antar objek (cross-section).  
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Autokorelasi dapat berbentuk autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Dalam 

analisis runtut waktu, lebih besar kemungkinan terjadi autokorelasi positif, karena variabel 

yang dianalisis biasanya mengandung kecenderungan meningkat, misalnya GDP, IHSG, dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Gujarati (2003), bebarapa penyebab autokorelasi adalah: 

1. Data mengandung pergerakan naik turun secara musiman, misalnya kondisi 

perekonomian suatu negara yang kadang menaik dan kadang menurun. 

2. Kekeliruan memanipulasi data, misalnya data tahunan dijadikan dua 

kuartalan dengan membagi empat. 

3. Data runtut waktu, yang meskipun bila dianalisis dengan model yt-1 = a + bxt-

1 et, karena datanya bersifat runtut maka berlaku juga yt-1 = a + bxt-1 + et-1. 

Dengan demikian akan terjadi hubungan antara data sekarangdan data 

periode sebelumnya.  

4. Data yang dianalisis tidak bersifat stasioner. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, maka kita dapat menggunakan Uji 

Durbin Watson. Hampir semua program statistik sudah menyediakan fasilitas untuk 

menghitung d (yang menggambarkan koefisien DW). Nilai d akan beradadi kisaran 0 hingga 

4 (lihat gambar 3.1 dibawah ini). Apabila data tersebut terdapat autokorelasi yang positif 

maka dapat dihilangkan dengan cara menambah variabel AR (1) di dalam perumusan 
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equation estimation. AR (1) atau sering dikatakan auto regression adalah cara untuk 

melakukan threatment dalam mengatasi masalah autokorelasi. 

Gambar 3.1 

Batasan Autokorelasi Dengan Uji Durbin Watson 

0                      dL                   dU                   2                  4-dU                    4-dL                        4            

             1,28                 1,72               1,85                2,27                    2,71           

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan sebanyak 4 variabel 

dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan total data sampel yang digunakan adalah sebanyak 

51 yang berasal dari data 17 perusahaan selama tahun 2008, 2009, dan 2010. Nilai tabel DW 

pada α = 5% untuk 4 variabel independen dan 51 observasi adalah dL = 1,28 dan dU = 1,72. 

Apabila d berada di antara 1,72 dan 2,27, maka tidak terdapat autokorelasi, dan bila nilai d 

ada di antara 0 hingga 1,28, dapat disimpulkan bahwa data mengandung autokorelasi positif. 

Demikian seterusnya. 

3.8 Pengujian Model  

3.8.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara individu atau 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Variabel independen 

Tolak Ho berarti 

ada autokorelasi 

positif 

Tidak  

dapat 

diputuskan 

Tidak menolak Ho, berarti 

tidak ada 

autokorelasi 

Tidak 

dapat 

diputuskan 

Tolak Ho, 

berarti 

ada 

autokorelasi 

negatif 
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secara individu dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

apabila nilai p value (sig) lebih kecil dari tingkat signifikansi (α). Tingkat signifikansi yang 

diterapkan dalam penelitian ini adalah α = 5% maka variabel independen secara individu 

dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tersebut. 

3.8.2 Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) 

Nilai R
2 

memiliki interval mulai dari 0 sampai 1 (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Semakin besar nilai R

2
 

(mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut yang berarti variabel independen secara 

keseluruhan dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Semakin kecil nilai R
2
 

(mendekati 0) berarti variabel independen secara keseluruhan semakin tidak dapat 

menjelaskan variasi dari variabel dependen. 

3.8.3 Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Variabel independen secara keseluruhan dikatakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai p value (sig) 

lebih kecil dari tingkat signifikansi (α). Tingkat signifikansi yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah α = 5%. Hal ini berarti apabila nilai p value (sig) lebih kecil dari 5% 

maka variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata dan standar 

deviasi masing-masing variabel, baik variabel terikat (dependent variable) maupun variabel 

bebas (indpendent variable), yang dihitung berdasarkan data secara keseluruhan. Pada 

variabel opini audit dan ukuran KAP, nilai standar deviasi, minimal dan maksimal, serta 

skewness dan kurtosis tidak dihitung karena kedua variabel tersebut merupakan variabel 

dummy. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Keseluruhan Data 

Variabel Mean Std. Dev Minimum Maximum Skewness Kurtosis 

Stat Stat Stat Stat 

Audit Lag 

Aset
a 

Laba
a 

Opini Audit
b 

KAP
b 

76,57 

27,69 

24,86 

0,92 

0,37 

7,74 

1,53 

2,06 

0,26 

0,49 

61,00 

25,12 

17,07 

94,00 

31,48 

28,71 

-0,48 

0,62 

-1,12 

2,64 

3,40 

6,31 
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Sumber: Data diolah Eviews 

a
 dirubah ke dalam bentuk ln kecuali nilai skewness dan kurtosis 

b
 variabel dummy 

 Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan 

pada tabel 4.1, diketahui bahwa rata-rata audit lag dari seluruh perusahaan sampel adalah 

76,57 hari dengan standar deviasi 7,74 hari. Lama audit lag terbesar pada perusahaan-

perusahaan sampel adalah selama 94 hari, sedangkan lama audit lag terkecil pada 

perusahaan-perusahaan sampel adalah selama 61 hari. Nilai skewness -0,48 menunjukkan 

bahwa data tidak terdistribusi secara simetris karena cenderung ke kiri. Nilai kurtosis 2,64 

menunjukkan bahwa distribusi data memiliki puncak yang rendah atau playkurtik. 

 Rata-rata total aset dari seluruh perusahaan sampel adalah sebesar 27,69 dengan 

standar deviasi sebesar 1,53. Nilai total aset terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel 

adalah 31,48, sedangkan nilai total aset terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 

senilai 25,12. Nilai rata-rata laba dari seluruh perusahaan-perusahaan sampel adalah sebesar 

24,86, dengan standar deviasi sebesar 2,06. Nilai laba terbesar pada perusahaan-perusahaan 

sampel adalah 28,71, sedangkan laba terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 

17,07. 

 Statistik deskriptif pada variabel opini menunjukkan bahwa rata-rata variabel opini 

dari seluruh perusahaan sampel adalah 0,92. Hal ini berarti 92% dari seluruh perusahaan 

memiliki opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) untuk laporan keuangan tahunannya. 

Sementara statistik deskriptif  pada variabel KAP menunjukkan bahwa rata-rata variabel 
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KAP dari seluruh perusahaan sampel adalah 0,37 yang berarti 37% dari seluruh perusahaan 

sampel telah diaudit oleh KAP yang berasosiasi dengan KAP Big Four.  

 

Tebel 4.2 

Statistik Deskriptif Tahun 2008 

Variabel Mean Std. Dev Minimum Maximum Skewness Kurtosis 

Stat Stat Stat Stat 

Audit Lag 

Aset
a 

Laba
a 

Opini Audit
b 

KAP
b 

76,85 

27,65 

24,37 

0,92 

0,35 

5,55 

1,55 

2,70 

0,26 

0,49 

65,00 

25,12 

17,07 

84,00 

31,30 

27,66 

-0,52 

0,55 

-1,37 

2,75 

3,47 

4,81 

Sumber: Data diolah Eviews 

a
 dirubah ke dalam bentuk ln kecuali nilai skewness dan kurtosis  

b
 variabel dummy 

 

 Hasil statistik deskriptif penelitian dalam tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata dan 

standar deviasi masing-masing variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas, yang 

dihitung berdasarkan data pada tahun 2008. Berdasarkan hasil data statistik deskriptif, 

diketahui bahwa rata-rata audit lag dari seluruh perusahaan sampel adalah 76,85 hari dengan 

standar deviasi 5,55 hari. Lama audit lag terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel 

adalah selama 84 hari, sedangkan lamanya audit lag terkecil pada perusahaan-perusahaan 
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sampel adalah selama 65 hari. Nilai skewness -0,52 menunjukkan bahwa data tahun 2008 

tidak terdistribusi secara simetris karena cenderung condong ke kiri. Nilai kurtosis 2,75 

menunjukkan bahwa distribusi data memiliki puncak yang rendah atau playkurtik.  

 Rata-rata nilai total aset dari data sampel tahun 2008 adalah sebesar 27,65, dengan 

standar deviasi sebesar 1,55. Nilai total aset terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel 

adalah 31.30, sedangkan nilai total aset terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 

25,12. 

Selanjutnya, rata-rata laba dari data sampel 2008 adalah sebesar 24,37, dengan 

standar deviasi 2,70. Nilai laba terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 27,66, 

sedangkan laba terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 17,07. Statistik 

deskriptif pada variabel opini menunjukkan bahwa rata-rata variabel opini dari seluruh 

perusahaan sampel adalah 0,92. Hal ini berarti 92% dari perusahaan pada tahun 2008 

memiliki opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) untuk laporan keuangan tahunannya. 

Sementara statistik deskriptif pada variabel KAP menunjukkan bahwa rata-rata variabel 

KAP dari data sampel 2008 adalah 0,35 yang berarti 35% dari seluruh perusahaan sampel 

telah diaudit oleh KAP yang berasosiasi dengan KAP Big Four.   
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif tahun 2009 

Variabel Mean Std. Dev Minimum Maximum Skewness Kurtosis 

Stat Stat Stat Stat 

Audit Lag 

Aset
a 

Laba
a 

Opini Audit
b 

KAP
b 

75,61 

27,56 

25,19 

0,92 

0,38 

8,82 

1,59 

1,55 

0,27 

0,50 

62,00 

25,23 

23,11 

85,00 

31,32 

28,36 

-0,57 

0,75 

0,39 

1,63 

3,45 

2,35 

Sumber: Data diolah Eviews 

a 
 dirubah ke dalam bentuk ln kecuali skewness dan kurtosis 

b
  variabel dummy 

 Hasil statistik deskriptif penelitian dalam tabel 4.3 menujukkan rata-rata dan standar 

deviasi masing-masing variabel terikat maupun variabel bebas, yang dihitung berdasarkan 

data-data pada tahun 2009. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diketahui bahwa rata-rata 

lamanya audit lag dari seluruh perusahaan sampel adalah 75,61 hari dengan standar deviasi 

8,82 hari. Lama audit lag terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah selama 85 

hari, sedangkan lama audit lag terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah selama 

62 hari. Nilai skewness -0,57 menunjukkan bahwa data tahun 2009 tidak terdistribusi secara 
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simetris karena cenderung ke kiri. Nilai kurtosis 1,63 menunjukkan bahwa data memiliki 

puncak yang rendah atau playkurtik.  

 Rata-rata nilai total aset dari data sampel tahun 2009 adalah sebesar 27,56 dengan 

standar deviasi 1,59. Nilai total aset terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 

senilai 31,32, sedangkan nilai total aset terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 

25,23. Selanjutnya, rata-rata laba dari data sampel tahun 2009 adalah sebesar 25,19 dengan 

standar deviasi 1,55. Nilai laba terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah senilai 

28,36, sedangkan nilai laba terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 23,11. 

 Statistik deskriptif pada variabel opini menunjukkan bahwa rata-rata variabel opini 

dari seluruh perusahaan sampel adalah 0,92. Hal ini berarti 92% dari perusahaan sampel 

pada tahun 2009 memiliki opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) untuk laporan 

keuangan tahunannya. Sementara statistik deskriptif pada variabel KAP menunjukkan 

bahwa rata-rata variabel KAP dari data sampel tahun 2009 adalah 0,38 yang berarti 38% 

dari seluruh perusahaan sampel diaudit oleh KAP Big Four.    
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Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Tahun 2010 

Variabel Mean Std. Dev Minimum Maximum Skewness Kurtosis 

Stat Stat Stat Stat 

Audit Lag 

Aset
a 

Laba
a 

Opini Audit
b 

KAP
b 

77,23 

27,85 

25,07 

0,92 

0,38 

9,04 

1,57 

1,77 

0,27 

0,50 

61,00 

25,41 

22,29 

94,00 

31,48 

28,71 

-0,29 

0,60 

0,43 

2,71 

3,34 

2,51 

Sumber: Data diolah Eviews 

a
 dirubah ke dalam bentuk ln kecuali skewness dan kurtosis 

b
 variabel dummy 

 

 Hasil statistik deskriptif penelitian dalam tabel 4.4 menunjukkan nilai rata-rata dan 

standar deviasi masing-masing variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas, yang 

dihitung berdasarkan data pada tahun 2010. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diketahui 

bahwa rata-rata audit lag dari seluruh perusahaan adalah 77,23 hari dengan standar deviasi 

9,04 hari. Lama audit lag terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah selama 94 

hari, sedangkan lama audit lag terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 61 hari. 

Nilai sekewness -0,29 menunjukkan bahwa data tahun 2010 tidak terdistribusi secara 
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simetris karena cenderung ke kiri. Nilai kurtosis 2,71 menunjukkan bahwa distribusi data 

memiliki puncak yang rendah playkurtik. 

Rata-rata nilai total aset dari data sampel 2010 adalah sebesar 27,85 dengan standar 

deviasi 1,57. Nilai total aset terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah senilai 

31,48, sedangkan nilai total aset terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 25,41. 

Selanjutnya, rata-rata nilai total laba rugi dari data sampel 2010 adalah sebesar 25,07 dengan 

standar deviasi 1,77. Total laba terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah senilai 

28,71 sedangkan laba terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 22,29.  

Statistik deskriptif pada variabel opini menunjukkan bahwa rata-rata variabel opini 

dari seluruh perusahaan sampel adalah 0,92. Hal ini berarti 92% dari perusahaan sampel 

pada tahun 2010 memiliki opini wajar tanpa pengecualian (unqualified). Sementara statistik 

deskriptif pada variabel KAP menunjukkan bahwa rata-rata variabel KAP dari data sampel 

2010 adalah 0,38 yang berarti 38%  dari seluruh perusahaan sampel telah diaudit oleh KAP 

yang berasosiasi dengan KAP Big Four.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap audit lag pada tabel 4.2, tabel 4.3, dan 

tabel 4.4, juga dapat diketahui bahwa rata-rata nilai total aset dari seluruh perusahaan 

mengalami fluktuatif, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2009 dan terjadi peningkatan 

pada tahun 2010. Selain itu, terlihat juga bahwa fluktuatif nilai rata-rata total aset ini 

dibarengi dengan berfluktuatifnya rata-rata lamanya audit lag. Kondisi ini merupakan 

indikasi awal bahwa nilai total aset berpengaruh positif terhadap lamanya audit lag. 

Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa laba mengalami fluktuatif nilai dimana pada tahun 
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2009 mengalami kenaikan, tetapi turun pada tahun 2010. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

laba rugi perusahaan berpengaruh negatif terhadap lamanya audit lag. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap audit lag pada tabel 4.2, tabel 4,3, dan 

tebel 4.4, dapat diketahui juga bahwa jumlah perusahaan sampel yang menerima opini wajar 

tanpa pengecualian (unquailified) dalam periode 2008-2010 adalah sama. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap lamanya audit lag. Selain itu, 

diketahui bahwa jumlah perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Big Four mengalami 

fluktuatif, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2009 dan mengalami kenaikan tahun 

2010. Hal ini berarti terdapat pergantian auditor sepanjang periode 2008-2010. 

 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Audit Lag Menurut Opini Audit 

                      

Audit Lag 

2008 2009 2010 Seluruh Data 

Mean StDev Mean StDev Mean StDev Mean StDev 

WTP  76,30 5,37 75,00 8,92 76,83 9,33 76,05 7,82 

Non WTP 84,00 0 83,00 0 82,00 0 83,00 1,00 

Sumber: Data diolah Eviews 

Hasil statistik deskriptif penelitian dalam tabel 4.5, menunjukkan nilai rata-rata 

lamanya audit lag dan standar deviasi yang dihitung berdasarkan data secara keseluruhan 

dan data per periode sampel yang dikelompokkan menurut jenis opini audit yang diterima 

oleh perusahaan-perusahaan sampel, yaitu opini wajar tanpa pengecualian dan opini selain 

wajar tanpa pengecualian. Pengelompokan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman 
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terperinci mengenai perbandingan rata-rata lamanya audit lag berdasarkan jenis opini audit 

yang diterima oleh perusahaan-perusahaan sampel secara keseluruhan dan per periode 

penelitian.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada audit lag dari perusahaan-perusahaan 

sampel yang menerima opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2008 

adalah 76,30 hari, sementara perusahaan-perusahaan sampel yang menerima opini selain 

wajar tanpa pengecualian adalah 84 hari. Perusahaan-perusahaan sampel yang menerima 

opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2009 memiliki rata-rata audit 

lag selama 75 hari, sementara perusahaan-perusahaan sampel yang menerima opini selain 

wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2009 adalah 83 hari. Rata-rata audit 

lag dari perusahaan-perusahaan sampel yang menerima opini wajar tanpa pengecualian 

untuk laporan keuangan tahun 2010 adalah 76,83 hari, sementara perusahaan-perusahaan 

sampel yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 

2010 memiliki rata-rata lamanya audit lag 82  hari.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada audit lag menurut opini audit per periode 

pada tabel 4.5 tersebut, diketahui bahwa rata-rata lamanya audit lag pada perusahaan-

perusahaan sampel yang menerima opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan 

tahun 2008, 2009 dan 2010 lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata lamanya audit lag 

pada perusahaan-perusahaan sampel yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian. 

Hal ini membuktikan bahwa apabila suatu perusahaan tersebut menerima opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified) yang diberikan oleh KAP maka penyelesaian audit akan semakin 

cepat. 
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Dan juga, secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis deskriptif pada audit lag 

menurut opini audit pada tabel 4.5, diketahui bahwa rata-rata audit lag dari perusahaan 

sampel yang menerima opini wajar tanpa pengecualian adalah 76,05 hari, sedangkan 

perusahaan sampel yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian memiliki rata-rata 

audit lag selama 83 hari. Sehingga diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata lamanya 

audit lag pada perusahaan-perusahaan sampel yang menerima opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified) cenderung lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata lamanya 

audit lag pada perusahaan-perusahaan sampel yang menerima opini selain wajar tanpa 

pengecualian.  

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Audit Lag Menurut Ukuran KAP 

                       

Audit Lag 

2008 2009 2010 Seluruh Data 

Mean StDev Mean StDev Mean StDev Mean StDev 

Big Four 73,00 5,95 69,80 9,06 69,80 8,70 70,86 7,59 

Non Big Four 79,00 4,24 79,20 6,88 81,87 5,74 80,00 5,58 

Sumber: Data diolah Eviews 

Hasil statistik deskriptif penelitian dalam tabel 4.6 menunjukkan nilai rata-rata 

lamanya audit lag dan standar deviasi yang dihitung berdasarkan data secara keseluruhan 

dan data per periode sampel yang dikelompokkan menurut ukuran kantor publik yang 

melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan sampel, yaitu KAP yang berasosiasi 

dengan Big Four dan KAP tidak berasosiasi dengan Big Four. Pengelompokan ini bertujuan 

untuk memperoleh pemahaman mengenai perbandingan rata-rata lamanya audit lag 
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berdasarkan ukuran kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap perusahaan-

perusahaan sampel secara keseluruhan dan per periode penelitian. 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada audit lag menurut ukuran kantor akuntan 

publik per periode sampel pada tabel 4.6, terlihat bahwa rata-rata audit lag dari perusahaan-

perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Big Four untuk laporan keuangan tahun 2008 

adalah 73 hari, sementara perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Four 

untuk laporan keuangan tahun 2008 memiliki rata-rata audit lag 79 hari. Rata-rata audit lag 

dari perusahaan-perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Big Four untuk laporan 

keuangan tahun 2009 adalah 69,80 hari, sementara perusahaan sampel yang diaudit oleh 

KAP Non Big Four untuk laporan keuangan tahun 2009 memiliki rata-rata audit lag 79,20 

hari. Rata-rata audit lag dari perusahaan-perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Big 

Four untuk laporan keuangan tahun 2010 adalah 69,80 hari, sementara perusahaan-

perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Non Big Four untuk laporan keuangan tahun 

2010 memiliki rata-rata audit lag 81,87 hari. 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif menurut ukuran kantor akuntan publik per 

periode sampel tersebut, diketahui bahwa rata-rata lamanya audit lag pada perusahaan-

perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Big Four untuk laporan keuangan tahun 2008, 

2009, dan 2010 cenderung lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata lamanya audit lag 

pada perusahaan-perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Non Big Four. Secara 

keseluruhan berdasarkan hasil statistik deskriptif pada audit lag menurut kantor akuntan 

publik (tabel 4.6), diketahui juga bahwa rata-rata audit lag dari perusahaan-perusahaan 

sampel yang diaudit oleh KAP Big Four adalah 70,86 hari dengan standar deviasi 7,59 hari, 
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sedangkan perusahaan-perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Non Big Four memiliki 

rata-rata audit lag 80 hari dengan standar deviasi 5,58 hari, sehingga diketahui bahwa secara 

keseluruhan rata-rata lamanya audit lag pada perusahaan-perusahaan sampel yang diaudit 

oleh KAP Big Four cenderung lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata lamanya audit 

lag pada perusahaan-perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Non Big Four. 

 

4.2 Analisis Lamanya Audit Lag Menurut Regulasi 

 Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tebel 4.1, diketahui bahwa rata-rata audit 

lag dari seluruh perusahaan sampel adalah 76,57 hari dengan standar deviasi 7,74 hari. 

Lama audit lag terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah selama 94 hari, 

sedangkan lama audit lag terkecil pada perusahaan-perusahaan sampel adalah selama 61 

hari.  

 Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2, pada tahun 2008, perusahaan-

perusahaan sampel memiliki rata-rata audit lag 76,85 hari. Berdasarkan hasil statistik 

deskriptif pada tabel 4.3, pada tahun 2009, rata-rata audit lag perusahaan-perusahaan sampel 

menurun menjadi 75,61 hari. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.4, pada tahun 

2010, rata-rata audit lag pada perusahaan-perusahaan sampel kembali meningkat menjadi 

77,23 hari. Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut, terlihat bahwa lamanya audit lag 

pada perusahaan sampel memiliki kecenderungan berfluktuatif, yaitu mengalami penurunan 

pada periode 2009 dan mengalami peningkatan kembali pada periode 2010, meskipun 

peningkatannya tidak terlalu besar.  
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 Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep/36/2003 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, setiap emiten dan perusahaan publik 

yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif di BEI wajib menyampaikan laporan 

keuangan berkala, yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. 

Laporan keuangan tahunan tersebut harus disertai laporan akuntan dengan pendapat yang 

lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

 Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata lamanya audit lag pada perusahaan-

perusahaan sampel tersebut masih berada dalam batas penyampaian laporan keuangan 

kepada BAPEPAM. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai ketentuan BAPEPAM. 

Meskipun demikian, nilai maksimal audit lag selama 94 hari menunjukkan masih terdapat 

suatu penyimpangan dengan selisih yang besar dari ketentuan BAPEPAM tersebut.  

4.3 Model Penelitian 

Berdasarkan nilai coefficients pada tabel 4.10, maka persamaan regresi berganda 

penelitian ini dapat dirumuskan kembali menjadi:  

AUD-LAG =  73,526 – 0,007 (ASET) + 0,148 (L/R) + 2,850 (OPINI) – 9,613 

 (KAP) 

Dimana: 

 AUD-LAG  =  Audit lag (dalam hari) 

 ASET   =  Nilai total aset (dalam bentuk ln) 
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 L/R   =  Nilai laba bersih (dalam bentuk ln) 

 OPINI   =  Jenis opini audit (1 untuk perusahaan yang menerima opini  

wajar tanpa pengecualian dan 0 untuk perusahaan yang     

menerima opini selain wajar tanpa pengecualian) 

 KAP   =  ukuran kantor akuntan publik (1 untuk KAP yang  

berasosiasi dengan Big Four dan 0 untuk KAP yang tidak     

berasosiasi dengan Big Four) 

4.4 Normalitas Data 

 Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan 

variabel independen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Untuk menciptakan 

suatu model regresi yang baik, maka distribusi datanya normal atau mendekati normal.  

Gambar 4.1 
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Series: Residuals
Sample 3 51
Observations 33

Mean      -8.57e-13
Median   0.665975
Maximum  9.303363
Minimum -13.12424
Std. Dev.   4.964003
Skewness  -0.362781
Kurtosis   3.219739

Jarque-Bera  0.790249
Probability  0.673596

 

Sumber: Data diolah Eviews 
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Berdasarkan histogram pada gambar 4.1, terlihat bahwa probabilitasnya sebesar 

0,673. Data tersebut dikatakan terdistribusi normal karena nilai probabilitasnya lebih besar 

dari nilai α = 0,05. Dan terlihat juga bahwa rata-rata residual telah mendekati 0 dan nilai 

varian telah mendekati 1. Selain itu, pola histogram menunjukkan pola distribusi yang 

mendekati pola distribusi normal (membentuk lonceng). Hal ini menunjukkan bahwa 

residual telah mendekati distribusi normal. 

Untuk memperoleh data normal ini, peneliti melakukan outlier sebanyak 11. Dan 

apabila tidak dilakukan outlier, maka data tersebut tidak akan terdistribusi normal. 

 

4.5 Uji BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 

4.5.1 Uji Multikolinearitas 

 Pengujian multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan 

korelasi yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Untuk menciptakan 

suatu model regresi yang baik, antar variabel independen dalam model tersebut tidak boleh 

terdapat multikolinearitas sebab multikolinearitas dapat menyebabkan hasil penelitian 

menjadi bias terutama dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji 

parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Metode pengujian 

yang digunakan peneliti adalah dengan melihat koefisien dari masing-masing variabel. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 Aset Laba Rugi Opini KAP Kesimpulan 

Aset 1,0000 0,7962 -0,1572 0,0673 Tidak ada Multikolinearitas 

Laba 0,7962 1,0000 -0,1012 0,2419 Tidak ada Multikolinearitas 

Opini -0,1572 -0,1012 1,0000 0,1846 Tidak ada Multikolinearitas 

KAP 0,0673 0,2419 0,1846 1,0000 Tidak ada Multikolinearitas 

Sumber: Data diolah Eviews 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.10, diketahui bahwa seluruh 

variabel independen memiliki koefisien dibawah 0,85. Melihat hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel. 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual factor satu pengamatan satu ke 

pengamatan lain. Untuk menciptakan suatu model regresi yang baik, maka dalam model 

regresi tersebut tidak boleh terdapat heteroskedastisitas atau harus bersifat 

homoskedastisitas. 
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Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 
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Sumber: Data diolah Eviews  

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 4.3, terlihat bahwa plot dalam grafik 

tidak membentuk suatu pola atau tersebar secara random. Hal ini menunjukkan bahwa 

residual telah homoskedastisitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.471517     Prob. F(4,28) 0.2374 

Obs*R-squared 5.732155     Prob. Chi-Square(4) 0.2201 

Scaled explained SS 5.138260     Prob. Chi-Square(4) 0.2734 

     
      

     

ANALISIS PENGARUH..., FRANS SERO LUBIS, Ak.-IBS, 2011



77 

 

 

 

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/26/11   Time: 09:21   

Sample: 3 51    

Included observations: 33   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.213426 10.88787 0.662520 0.5131 

Ukuran Perusahaan -0.684733 0.575782 -1.189223 0.2443 

Laba Rugi 0.540223 0.411503 1.312804 0.1999 

Opini Audit 1.489679 2.345698 0.635069 0.5305 

Ukuran KAP 1.591318 1.175886 1.353293 0.1868 

     
     Sumber: Data diolah Eviews 

 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui Heteroskedasticity Test: Glejser 

pada tabel 4.8, menghasilkan Obs*R-Squared sebesar 0,220. Hal ini menunjukkan bahwa 

Obs*R-Squared yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikansinya sebesar  0,05. Maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam regresi ini. 

Dan dapat diketahui juga bahwa korelasi antara total aset dengan probabilitasnya 

menghasilkan nilai signifikansi 0,244, korelasi antara laba rugi dengan probabilitasnya 

menghasilkan nilai signifikansi 0,199, korelasi antara opini audit dengan probabilitasnya 

menghasilkan nilai signifikansi 0,530 dan korelasi antara ukuran KAP dengan 

probabilitasnya menghasilkan nilai signifikansi 0,186. Karena nilai signifikansi korelasi 

lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa regresi tersebut tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 
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4.5.3 Uji Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara residual 

factor pada periode t dan periode t-1 dalam model regresi sehingga dapat menyebabkan dua 

variebel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Hal ini dapat menghasilkan kondisi 

regresi palsu (spurios regression). Dalam hal ini, peneliti melakukan threatment untuk 

menghilangkan masalah autokorelasi yang terdapat pada regresi, dengan cara menambahkan 

variabel yang dinamakan auto regression atau sering disebut AR (1). Sehingga dengan 

melakukan threatment ini, regresi yang pada awalnya menimbulkan masalah autokorelasi 

menjadi normal dan tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Durbin-Watson 

Model Summary
b 

R-Squared Adjusted R-Squared Std. Error of Regression Durbin Watson 

0,540 0,455 5,404 1,850 

Sumber: Data diolah Eviews  

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.9 di atas, diketahui bahwa nilai 

statistik DW adalah 1,850. Nilai statistik DW ini masih berada dalam rentang 1,72 sampai 

2,27 sebagaimana ditentukan dalam batasan autokorelasi dengan uji DW pada gambar 3.3. 

hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. 
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4.6 Model Penelitian 

4.6.1 Hasil Uji t 

 Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara individu memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan regresi 

pada tabel 4.10 terdapat nilai koefisien untuk variabel-variabel independen dan intercept 

yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi berganda. 

 

Tabel 4.10 

Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probability 

(Constant) 73,526 31,478 2,335 0,027 

Aset -0,007 1,312 -0,005 0,995 

Laba Rugi 0,148 0,751 0,197 0,844 

Opini Audit 2,850 8,145 0,398 0,729 

Ukuran KAP -9,613 2,414 -3,982 0,000 

AR (1) 0,565 0,151 3,740 0,000 

Data diolah Eviews 

  

Berdasarkan hasil pengolahan regresi pada tabel 4.10, dapat disimpulkan bahwa 

variabel-variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan secara individu 

terhadap lamanya audit lag melalui probabilitasnya. Berdasarkan nilai probabilitas masing-
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masing variabel independen, terlihat bahwa hanya terdapat satu variabel yang memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap lamanya audit lag, yaitu ukuran KAP. Sementara tiga 

variabel independen lainnya yang diuji dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan secara individu terhadap lamanya audit lag, yaitu ukuran perusahaan, laba rugi 

dan opini audit. 

4.6.2 Hasil Uji R
2
 (Koefisien Determinasi) 

 Nilai R
2
 merupakan ukuran seberapa baik model penelitian dapat menjelaskan 

variasi dari nilai variabel terikat. 

 

Tabel 4.11 

R-Squared 

Model R-Squared Adjusted R-Squared Std. Error of Regression 

1 Regression 0,540 0,455 5,404 

Sumber: Data diolah Eviews 

a. predictors: (Constant), Ukuran KAP, Aset, Opini Audit, Laba Rugi 

b. Dependent variable: Audit Lag                  

 

Berdasarkan hasil pengolahan regresi pada tabel 4.11, diketahui bahwa nilai adjusted 

R
2
 sebesar 0,455. Hal ini berarti seluruh variabel indpenden (total aset, laba rugi, opini audit, 

dan ukuran KAP) dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat 

(audit lag) sebesar 45,5%, sementara 54,5% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diikutsertakan dalam model regresi. 
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4.6.3 Hasil Uji F  

 Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.12 

F Test 

Model Sum Squared Residual Mean Dependent Var F Stat. Sig. 

1  Regression 788,522 75,939 6,350 0,000 

Sumber: Data diolah Eviews 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Laba Rugi, Ukuran KAP, Opini Audit  

b. Dependent Variable: Audit Lag 

 

Berdasarkan hasil pengolahan regresi pada tabel 4.12, diperoleh nilai F sebesar 6,350 

dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% 

yang ditetapkan dalam penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lamanya 

audit lag. 
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4.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Lag 

4.7.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Lag 

(Ha1) 

Pada bab awal penelitian, hipotesis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

lamanya audit lag telah dikembangkan dengan berdasarkan beberapa landasan teori, yaitu: 

Ha1 :  Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap lamanya audit lag 

Untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan (diproksikan dengan nilai total aset) terhadap lamanya audit lag, maka analisis 

akan dilakukan melalui hasil statistik deskriptif dan hasil persamaan regresi.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada audit lag pada tabel 4.2, tabel 4.3, dan 

tabel 4.4, terlihat bahwa rata-rata nilai total aset dari seluruh perusahaan sampel cenderung 

mengalami fluktuatif dari periode-periode selanjutnya. Selain itu, terlihat bahwa fluktuatif 

nilai rata-rata total aset ini tidak dibarengi dengan fluktuatif rata-rata lamanya audit lag. 

Kondisi ini merupakan kondisi awal bahwa terdapat bahwa terdapat pengaruh yang negatif 

antara nilai total aset terhadap lamanya audit lag. 

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda pada tabel 4.10, diperoleh 

nilai koefisien variabel sebesar -0,007. Hal ini berarti dalam model regresi penelitian ini, 

variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap lamanya audit lag. Semakin 

besar rata-rata aset suatu perusahaan tidak menjamin bahwa lamanya audit lag juga semakin 

lama. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikembangkan pada awal penelitian 
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dan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (yang diproksikan 

dengan total aset) berpengaruh positif terhadap lamanya audit lag.  

Hal ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian yang dikembangkan, namun 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991) yang 

menemukan pengaruh yang negatif antara ukuran perusahaan terhadap lamanya audit lag. 

Sementara itu, dari hasil pengolahan model regresi berganda pada tabel 4.10, 

diperoleh nilai probability sebesar 0,995. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5% 

sehingga Ha1 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

lamanya audit lag tidak signifikan. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang 

psisitif yang signifikan antara variabel ukuran perusahaan terhadap lamanya audit lag. 

Namun, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan (yang diproksikan 

dengan total aset) memiliki pengaruh negatif terhadap audit lag. Sebagaimana berhasil 

dibuktikan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991), 

(Sistya Rachmawati, 2008). 

4.7.2 Analisis Hasil Penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Lag 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (yang diproksikan 

dengan total aset) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap lamanya audit 

lag. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat 

pengaruh perusahaan terhadap lamanya audit lag namun tidak diikutsertakan dalam 
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penelitian ini, seperti audit fee, pengalaman auditor, dan kualitas pengendalian internal 

perusahaan. 

 Sebagaimana dijelaskan oleh Carslaw dan Kaplan dalam penelitian Galih Seta 

Perdhana (2009), perusahaan besar memiliki sistem kontrol internal yang lebih solid yang 

dapat mengurangi kecenderungan terjadinya error dalam laporan keuangan sehingga 

memungkinkan auditor untuk mengandalkan sistem kontrol internal perusahaan lebih 

ekstensif dan melaksanakan lebih banyak kerja interim dan menghasilkan audit lag yang 

lebih pendek. Selain itu, Abdulla (1998) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar 

memiliki sumber daya untuk membayar audit fee relatif lebih tinggi kepada auditor sehingga 

auditor lebih termotivasi untuk menyelesaikan audit lebih cepat setelah tanggal laporan 

keuangan berakhir (Galih Seta, Perdhana 2009). 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal perusahaan publik dan 

audit fee turut mempengaruhi signifikansi pengaruh ukuran perusahaan terhadap lamanya 

audit lag. Oleh karena salah satu atau kedua faktor tersebut tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini, maka penelitian ini berpotensi tidak mampu menangkap signifikansi pengaruh 

ukuran perusahaan (yang diproksikan dengan total aset) terhadap lamanya audit lag. 
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4.8 Pengaruh Laba Rugi Terhadap Audit Lag 

4.8.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Laba Rugi Terhadap Audit Lag (Ha2) 

Pada bab awal penelitian, hipotesis mengenai pengaruh laba rugi terhadap lamanya 

audit lag telah dikembangkan dengan berdasarkan beberapa landasan teori, yaitu: 

Ha2 :  Laba rugi berpengaruh negatif signifikan terhadap lamanya audit lag 

Untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengaruh laba rugi 

terhadap lamanya audit lag, maka analisis akan dilakukan melalui hasil statistik deskriptif 

dan hasil persamaan regresi.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap audit lag pada tabel 4.2, tabel 4.3, dan 

tabel 4.4, terlihat bahwa rata-rata nilai total laba rugi dari seluruh perusahaan sampel 

cenderung mengalami peningkatan pada tahun pertama dan mengalami penurunan di 

periode selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi rata-rata laba rugi tidak dibarengi 

dengan kondisi rata-rata lamanya audit lag. Hal ini terlihat pada tahun 2009, yaitu pada saat 

laba perusahaan mengalami peningkatan namun audit lag justru mengalami penurunan. 

Demikian seterusnya yang terjadi pada tahun 2010, pada saat laba mengalami penurunan 

justru audit lag yang dihasilkan mengalami peningkatan. Apabila dilihat secara seksama, 

maka dapat dilihat bahwa laba rugi berbanding terbalik dengan audit lag yang dihasilkan. 

Kondisi ini merupakan indikasi awal bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara laba rugi 

terhadap lamanya audit lag. 
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Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda pada tabel 4.12, diperoleh 

nilai koefisien variabel sebesar 0,148. Hal ini berarti dalam model regresi penelitian ini, 

variabel laba rugi memiliki pengaruh positif terhadap lamanya audit lag. Apabila 

perusahaan mengalami fluktuasi terhadap laba yang dihasilkan, maka hal tersebut cenderung 

mempengaruhi lamanya audit lag, yaitu menahan auditor untuk segera mengeluarkan 

opininya. Hasil analisis persamaan regresi ini tidak sesuai dengan hasil teori yang 

dikembangkan pada awal penelitian dan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa laba 

rugi berpengaruh negatif terhadap lamanya audit lag.  

Sementara dari hasil pengolahan model regresi berganda pada tabel 4.12, diperoleh 

nilai probabilitas sebesar 0,844. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5% sehingga 

Ha2 ditolak. Namun, hal ini menjelaskan bahwa pengaruh laba rugi terhadap lamanya audit 

lag tidak signifikan. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang 

negatif signifikan antara variabel laba rugi terhadap lamanya audit lag. Namun, penelitian 

ini berhasil menunjukkan bahwa laba rugi perusahaan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap lamanya audit lag sebagaimana berhasil dibuktikan dalam hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin (2003), yaitu audit lag memiliki hubungan 

positif dengan perusahaan yang menghasilkan earning negatif (Galih Seta Perdhana, 2009). 
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4.8.2 Analisis Hasil Penelitian Pengaruh Laba Rugi Terhadap Audit Lag 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba rugi memiliki pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap lamanya audit lag. Laba rugi berpengaruh positif terhadap lamanya 

audit lag dikarenakan auditor harus melaksanakan audit forensik yang lebih mendalam 

terhadap perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa nilai yang terdapat di laporan laba rugi perusahaan adalah benar. Dengan 

demikian untuk melakukan proses auditnya dibutuhkan bukti audit atau kelengkapan 

dokumen yang lebih banyak dan kompleks, terkait dengan transaksi-transaksi yang 

menghasilkan laba perusahaan. Laba rugi perusahaan ini menjadi perhatian khusus para 

auditor karena hal tersebut sangat terkait dengan going concern perusahaan. Hal ini sudah 

sesuai dengan hasil penelitian Halim (2000) dan Ashton et.al (1987) yang menyatakan 

bahwa laba rugi perusahaan berpengaruh positif terhadap audit lag (Dewi Lestari, 2010). 

Dengan demikian kelengkapan bukti pendukung menjadi salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi signifikansi laba rugi terhadap lamanya audit lag. Oleh karena faktor 

tersebut tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini berpotensi tidak 

mampu menangkap signifikansi pengaruh laba rugi terhadap lamanya audit lag. 
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4.9 Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Lag 

4.9.1  Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Lag (Ha3) 

 Pada bab awal penelitian, hipotesis mengenai pengaruh opini audit terhadap lamanya 

audit lag telah dikembangkan dengan berdasarkan beberapa landasan teori, yaitu: 

Ha3 : Opini audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lamanya audit lag 

 Untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengaruh opini audit 

terhadap lamanya audit lag, maka analisis akan dilakukan melalui hasil statistik deskriptif 

dan hasil persamaan regresi.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada audit lag menurut opini audit per periode 

pada tabel 4.5. diketahui bahwa rata-rata audit lag pada perusahaan-perusahaan yang 

menerima opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2008, 2009 dan 

2010 lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata lamanya audit lag pada perusahaan-

perusahaan sampel yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian. Hal ini telah 

sesuai dengan teori yang dikembangkan pada awal penelitian dan hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa audit lag cenderung lebih pendek pada perusahaan yang menerima opini 

wajar tanpa pengecualian.  

 Dan juga, apabila dilihat secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis deskriptif 

pada audit lag menurut opini audit pada tabel 4.5, rata-rata lamanya audit lag pada 

perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian lebih pendek daripada rata-rata 

lamanya audit lag pada perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian. 
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Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan pada awal penelitian dan hipotesis penelitian 

yang menyatakan bahwa audit lag cenderung lebih pendek pada perusahaan yang menerima 

opini wajar tanpa pengecualian. Kondisi ini merupakan indikasi awal bahwa perusahaan 

yang menerima opini wajar tanpa pengecualian memiliki audit lag yang lebih pendek 

dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian. 

 Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda pada tabel 4.12 diperoleh nilai 

koefisien 2,850. Hal ini berarti dalam model regresi penelitian ini, variabel opini audit wajar 

tanpa pengecualian memiliki pengaruh positif terhadap lamanya audit lag. Hasil analisis 

persamaan regresi ini tidak sesuai dengan hasil analisis statistik deskriptif yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif antara lamanya audit lag dengan opini wajar tanpa 

pengecualian.       

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian memiliki audit lag yang lebih 

pendek dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa 

pengecualian. Hal ini tidak konsisten dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad dan Kamaruddin (2003), serta Rachmawati dan Sugiharto (2005) sebagaimana yang 

dikutip oleh Galih Seta Perdhana yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang menerima 

opini wajar tanpa pengecualian memiliki audit lag yang lebih pendek dibandingkan dengan 

perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian. 

 Opini auditor ini tidak berpengaruh negatif karena hal tersebut merupakan bagian 

dari kewenangan KAP untuk memberikan pernyataan. Adanya keenganan auditor untuk 
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mengeluarkan kualifikasi dan manajemen untuk menerima hasil pengauditan, dapat terjadi 

dalam lingkungan yang secara struktur hukum dan profesionalitas belum terbentuk dengan 

baik. 

 Sementara itu, hasil pengolahan model regresi berganda pada tabel 4.12, diperoleh 

nilai probabilitasnya 0,729. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5% sehingga Ha3 

ditolak. Hal ini berarti pengaruh variebel opini audit terhadap lamanya audit lag adalah tidak 

signifikan.  

 Dengan demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel opini audit terhadap lamanya audit lag, sebagaimana berhasil 

dibuktikan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin (2003) 

serta Ratnawaty dan Sugiharto (2005). Tetapi penelitian ini berhasil membuktikan bahwa 

opini audit berpengaruh positif terhadap lamanya audit lag. 

 

4.9.2 Analisis Hasil Penelitian Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Lag 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan dengan lamanya audit lag. Hal ini disebabkan oleh 

karena masih terdapat faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini yang 

dapat mempengaruhi audit lag. 

 Sebagaimana dijelaskan oleh Whittred dalam penelitian Galih Setha Perdhana 

(2009), laporan keuangan yang menghasilkan pendapat wajar dengan pengecualian dapat 
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menimbulkan penilaian negatif terhadap kinerja manajemen perusahaan oleh pemegang 

saham. Hodge, et.al (2004) juga menyatakan bahwa investor cenderung menginterpretasikan 

qualification dalam opini audit sebagai suatu indikator terdapat kemungkinan bahwa 

manajemen memanfaatkan accounting discretion untuk tujuan-tujuan strategis (Galih Seta 

Perdhana, 2009). Oleh karena itu, terdapat potensi peningkatan lamanya audit lag 

disebabkan adanya pengembangan prosedur audit oleh auditor dan proses negosiasi antara 

auditor dengan perusahaan sebagai klien. 

Namun demikian, semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka auditor dapat 

lebih banyak memperoleh pemahaman atas entitas bisnis klien, termasuk temuan terkait 

qualification yang diterima perusahaan, sehingga proses negosiasi antara manajemen dan 

auditor berlasngsung lebih cepat. Ketika terjadi pergantian auditor, auditor baru 

membutuhkan waktu untuk memperoleh penyesuaian dan pemahaman yang baik atas entitas 

bisnis klien sehingga ketika terjadi proses negosiasi dengan manajemen mengenai temuan 

auditor terkait qualification yang diterima perusahaan, proses negosiasi cenderung 

berlangsung lebih lama.  

 Hal ini mengindikasikan bahwa lamanya hubungan auditor dengan klien atau 

pergantian auditor turut mempengaruhi signifikansi pengaruh opini audit terhadap lamanya 

audit lag. Dengan adanya keikutsertaan kedua faktor tersebut, maka akan berpotensi 

menangkap sigifikansi pengaruh opini audit terhadap lamanya audit lag. 
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4.10 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Lag 

4.10.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap  

Audit Lag (Ha4) 

Pada bab awal penelitian, hipotesis mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap 

lamanya audit lag telah  dikembangkan dengan berdasarkan beberapa landasan teori, yaitu: 

Ha4 : Ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap lamanya audit lag 

 Untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengaruh ukuran kantor 

akuntan publik terhadap lamanya audit lag, maka analisis akan dilakukan melalui hasil 

statistik deskriptif dan hasil persamaan regresi. 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.6 menurut ukuran kantor akuntan 

publik per periode sampel tersebut, diketahui bahwa rata-rata lamanya audit lag pada 

perusahaan-perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Big Four untuk laporan keuangan 

tahun 2008, 2009, dan 2010 cenderung lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata audit 

lag pada perusahaan-perusahaan sampel yang diaudit oleh KAP Non Big Four. Hal ini telah 

sesuai dengan teori yang dikembangkan pada awal penelitian dan hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa audit lag cenderung lebih pendek pada perusahaan yang diaudit oleh 

KAP yang berukuran besar.  

 Secara keseluruhan berdasarkan hasil statistik deskriptif pada audit lag menurut 

kantor akuntan publik (tabel 4.6), diketahui pula bahwa rata-rata lamanya audit lag pada 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four cenderung lebih pendek daripada rata-rata 
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lamanya audit lag pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Four. Hal ini telah 

sesuai dengan teori yang dikembangkan pada awal penelitian yang menyatakan bahwa audit 

lag cenderung lebih pendek pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four. Kondisi ini 

merupakan indikasi awal bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four memiliki audit 

lag yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 

Four.  

 Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda pada tabel 4.12, diperoleh 

nilai koefisien variabel sebesar -9,613. Hal ini berarti dalam model regresi penelitian ini, 

variabel ukuran KAP memiliki pengaruh negatif terhadap lamanya audit lag. Perusahaan 

yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar (diproksikan dengan KAP yang berasosiasi 

dengan KAP Big Four) cenderung menghasilkan audit lag yang pendek dibandingkan 

dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang lebih kecil. Hasil analisis persamaan regresi 

ini sesuai dengan hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan adanya pengaruh yang 

negatif antara ukuran KAP terhadap lamanya audit lag. 

 Hasil penelitian ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 

audit lag cenderung lebih pendek pada perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran 

besar. Hal ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad dan 

Kamarudin (2003), dan Ratnawaty dan Sugiharto (2005) seperti yang dikutip oleh Galih 

Seta Perdhana, 2009) yang menemukan pengaruh negatif antara ukuran KAP terhadap 

lamanya audit lag. 
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 Sementara itu, dari hasil pengolahan model regresi berganda pada tabel 4.12, 

diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 

5% sehingga Ha4 diterima dan Ho4 ditolak. Hal ini berarti variabel ukuran KAP, 

diproksikan dengan KAP yang berasosiasi dengan KAP Big Four, berpengaruh secara 

signifikan terhadap lamanya audit lag. 

 Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh negatif 

yang signifikan antara variabel ukuran KAP terhadap lamanya audit lag sebagaimana 

berhasil dibuktikan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Galih Setha Perdana 

(2009). 

4.10.2  Analisis Hasil Penelitian Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap 

Audit Lag 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap lamanya audit lag. Hal ini berarti lamanya audit lag pada 

perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar (diprosikan dengan KAP Big 

Four) cenderung lebih pendek daripada lamanya audit lag pada perusahaan yang diaudit 

oleh KAP yang berukuran lebih kecil. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan teori yang 

dikembangkan pada awal penelitian dan hipotesis penelitian. 

 Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, terdapat beberapa landasan 

teori yang mendasari pengaruh ukuran KAP terhadap lamanya audit lag. Di dalam 

penelitian Galih Seta Perdhana (2009), Hossain dan Taylor (1998) mengemukakan bahwa 

KAP yang besar memiliki sumber daya manusia lebih banyak daripada KAP yang lebih 

ANALISIS PENGARUH..., FRANS SERO LUBIS, Ak.-IBS, 2011



95 

 

 

 

kecil dan juga KAP yang besar memiliki lebih banyak sumber daya manusia kolektif yang 

telah memiliki lebih banyak pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan audit pada 

perusahaan publik dibandingkan dengan sumber daya manusia di KAP yang lebih kecil. 

Potensi keunggulan sumber daya manusia dari KAP besar ini dapat menghasilkan kualitas 

audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Selain itu, keunggulan 

ini juga menyebabkan KAP besar cenderung dapat menyelesaikan kerja audit lebih cepat 

daripada KAP yang lebih kecil. 

 Fransis dan Yu (2007) menjelaskan bahwa KAP yang besar memiliki insentif yang 

lebih kuat untuk menyediakan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP yang lebih kecil. 

Selain itu, KAP yang besar memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyelesaikan kerja 

audit yang lebih cepat dan akurat. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan reputasi mereka 

yang baik dalam pandangan klien dan masyarakat sehingga KAP yang besar cenderung 

berhati-hati dalam menyediakan jasa audit kepada kliennya (Galih Seta Perdhana, 2009).  

 Ahmad dan Kamarudin (2003) menjelaskan bahwa KAP yang besar dapat 

melakukan penjadwalan pelaksanaan audit secara lebih baik dibandingkan dengan KAP 

yang lebih kecil. Penjadwalan pelaksanaan audit ini tergantung pada time budget yang 

ditetapkan. Time budget adalah batasan waktu yang ditetapkan dalam suatu pelaksanaan 

audit akibat adanya pembatasan waktu yang dapat dialokasikan untuk melaksanakan audit. 

Penetapan time budget memiliki potensi untuk menciptakan suatu tekanan kepada auditor 

karena hal ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kendali atau pelaksanaan audit 

tetapi juga sebagai ukuran kinerja auditor (Galih Seta Perdhana, 2009). 
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 Liyanarachchi dan McNamara menjelaskan bahwa auditor dalam KAP yang besar 

(diproksikan berasosiasi dengan KAP Big Four) mengalami tekanan time budget lebih besar 

daripada KAP yang lebih kecil. Lingkungan kerja pada KAP yang besar cenderung diawasi 

secara lebih ketat dengan time budget dan mekanisme pengendalian manajemen lainnya 

dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Kondisi ini menyebabkan auditor lebih 

terdorong dalam mencapai time budget yang ditetapkan sehingga audit dapat diselesaikan 

secara tepat waktu (Galih Seta Perdhana, 2009). 

 Selain itu juga, Ahmad dan Kamarudin (2003) mengemukakan bahwa KAP yang 

besar lebih mampu melaksanakan audit secara lebih efisien dan lebih efektif daripada KAP 

yang lebih kecil. KAP yang besar cenderung lebih efisien dalam pelaksanaan audit karena 

mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam proses auditing dengan baik. 

Penerapan teknologi informasi, dalam hal ini komputer, dalam pelaksanaan audit atau 

Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

dalam prosedur audit. 

 Berdasarkan Pernyataan Standar Auditing No. 59 (SA Seksi 327),  efektivitas dan 

efisiensi prosedur audit dapat ditingkatkan melalui pengunaan TABK dalam memperoleh 

dan mengevaluasi bukti audit, seperti: 

a. Beberapa transaksi dapat diuji lebih efektif untuk tingkat biaya yang sama dengan 

menggunakan komputer untuk memeriksa semua atau lebih banyak transaksi 

dibandingkan dengan jika dilaksakan secara manual. 
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b. Dalam penerapan prosedur analitis, transaksi atau saldo akun dapat di-review dan 

dicetak laporannya untuk pos-pos yang tidak biasa dengan cara yang lebih efisien 

dengan menggunakan komputer bila dibandingkan dengan cara manual. 

c. Penggunaan TABK dapat membuat prosedur pengujian substantif tambahan lebih 

efisien daripada jika auditor meletakkan kepercayaan atas pengendalian dan 

pengujian pengendalian yang bersangkutan. 

 Penerapan TABK yang lebih baik pada KAP yang besar dibandingkan dengan KAP 

yang lebih kecil menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam prosedur audit. 

Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan KAP yang besar dalam melaksanakan audit 

lebih cepat daripada KAP yang lebih kecil. 

 

4.11 Implikasi Manajerial 

 Setelah melihat analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor atribut perusahaan 

yang mempengaruhi audit lag, maka penulis mencoba memberikan beberapa masukan 

kepada auditor maupun kantor akuntan publik dalam menjalankan proses auditnya. Poin 

pertama, untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam penyelesaian audit dengan cara 

menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Hal ini jelas sangat membantu 

para auditor dalam menyelesaikan proses auditnya, sehingga penyelesaian audit akan lebih 

cepat bila dibandingkan dengan cara manual atau menggunakan catatan-catatan (book 

keeping). Hal ini juga diharapkan dapat mengantisipasi kelengkapan (completeness), 
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eksistensi data dari kecurangan dan mencegah kehilangan data (prevention of data loss). 

Misalkan, dengan cara membuat suatu program yang sudah dirancang akan dapat 

memproses segala kejadian-kejadian audit. 

Poin kedua, auditor diharapkan mendapat pelatihan khusus dan jam terbang yang 

lebih banyak agar auditor tersebut mampu melakukan penyelesaian audit dengan lebih cepat 

dan tepat. Semakin bertambahnya pengalaman auditor melalui pelatihan tersebut, maka 

auditor akan semakin mapan dan tanggap atas segala transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh perusahaan. Sehingga, apabila ingin melakukan audit forensik atas transaksi-transaksi 

tersebut auditor dapat mengukur seberapa banyak bukti-bukti pendukung yang akan 

dibutuhkan dalam menilai dan mengeluarkan opini auditnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang sejauh mana faktor-

faktor atribut perusahaan, seperti ukuran perusahaan, laba rugi, opini audit, dan ukuran 

kantor akuntan publik dapat mempengaruhi lamanya audit lag, baik secara parsial maupun 

simultan, pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian ini 

dilakukan terhadap 17 perusahaan, terdiri atas 13 perusahaan makanan dan 4 perusahaan 

minuman, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu tahun 2008 

hingga tahun 2010 melalui analisis statistik deskriptif dan persamaan regresi berganda.  

 Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan, laba rugi, 

opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik dengan lamanya audit lag yang telah 

dilakukan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

lamanya audit lag. 

2. Laba rugi perusahaan memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

lamanya audit lag. 

3. Opini audit memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap lamanya audit 

lag. 
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4. Ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap 

lamanya audit lag.  

5. Ukuran perusahaan, laba rugi, opini audit, ukuran KAP secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lamanya audit lag.  

5.2 Batasan Penelitian  

 Dalam melakukan penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan, laba 

rugi, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik dengan lamanya audit lag, penulis 

menyadari bahwa penelitian tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Periode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun, yaitu tahun 

2008, 2009, dan 2010. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat missing data 

dalam beberapa kelompok data variabel yang mengurangi jumlah sampel yang 

digunakan. Hal ini berpotensi hasil penelitian tidak mampu menangkap gambaran 

sebenarnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, laba rugi, opini audit, dan 

ukuran kantor akuntan publik terhadap lamanya audit lag karena kurangnya sampel 

yang digunakan dalam penelitian. 

2. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah 4 variabel, yaitu ukuran 

perusahaan, laba rugi, jenis opini audit, dan ukuran KAP. Namun demikian 

sebenarnya masih terdapat variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap 

lamanya audit lag yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 
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5.3 Saran 

 Melihat keterbatasan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, penulis menyadari 

bahwa penelitian ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, penulis mengajukan saran-saran 

perbaikan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan, laba rugi, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap 

lamanya audit lag, antara lain: 

1. Periode sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebaiknya meliputi periode 

yang lebih lama dari 3 tahun.  

2. Menambah jumlah sampel perusahaan yang akan diteliti serta memilih jenis industri 

manufaktur yang begerak di sektor lain, misalkan industri batu bara, industri 

kendaraan bermotor, industri kimia, dan industri lainnya.   

3. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya ditambahkan variabel-variabel independen 

lainnya yang memiliki pengaruh terhadap lamanya audit lag. Variabel-variabel 

tersebut antara lain seperti kualitas pengendalian internal, pergantian auditor, jenis 

industri, dan lain-lain. 
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