BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Perkembangan aktivitas di Bursa Efek Indonesia saat ini mengalami perkembangan

yang sangat signifikan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan permintaan akan audit
laporan keuangan secara efektif dan efisien. Setiap perusahaan yang go public diwajibkan
untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam). Hasil audit atas perusahaan publik memiliki konsekuensi dan tanggung jawab
yang besar sehingga memicu auditor untuk bekerja lebih profesional. Ketepatan waktu
dalam penyampaian laporan audit juga merupakan salah satu kriteria profesionalisme
auditor. Apabila terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka
informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya karena tidak tersedia saat pemakai
laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan. Investor yang
merupakan penyetor modal bagi perusahaan memerlukan informasi laporan keuangan yang
handal relevan, mudah dipahami dan diperbandingkan sebagai proses pengukuran dan
penilaian kinerja perusahaan serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus menggambarkan kinerja
perusahaan yang sesungguhnya, yang menjamin keberadaan laporan keuangan perusahaan
sesuai dengan kinerja perusahaan adalah akuntan publik. Untuk itu diperlukan Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang independen, objektif dan memiliki keahlian di dalam
melakukan audit laporan keuangan perusahaan publik.
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Terkait dengan tanggung jawab KAP atas opini yang dikeluarkannya, maka KAP
harus merencanakan aktivitas audit yang akan dilaksanakan, serta memahami sistem dan
struktur pengendalain internal dan manajemen resiko, KAP juga harus mengumpulkan
bukti-bukti yang cukup dan kompeten yang diperoleh melalui pengamatan, peninjauan,
pengajuan pertanyaan dan konfirmasi dimana berdasarkan kegiatan tersebut KAP dapat
menyatakan opini atas laporan keuangan perusahaan, hal ini sesuai dengan standar pekerjaan
lapangan yang tercantum pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan
Akuntan Indonesia. Dengan adanya standar pekerjaan dan tanggung jawab yang harus
dipenuhi, maka berdampak kepada proses audit yang bermuara kepada lamanya laporan
audit atas laporan keuangan perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan investor
akan laporan keuangan yang telah diaudit secara cepat untuk dasar pengambilan keputusan
investasi, dimana nilai informasi pada laporan keuangan menjadi penting berdasarkan
ketepatan waktu penyampaiannya.
Mengingat pentingnya informasi laporan keuangan tersebut maka setiap perusahaan
yang go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di
Badan Pasar Modal. Hal ini dilakukan Bapepam untuk melindungi para pemegang saham
karena laporan keuangan yang disampaikan dapat dianggap sebagai good news dan bad
news. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini telah diatur dalam pasar modal.
Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang “Peraturan Pasar Modal” menyatakan bahwa
semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan
secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat. Apabila
perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan
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yang telah ditetapkan oleh Bapepam, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan mengenai penyampaian
laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh Bapepam pada tahun 1996, lampiran keputusan
Ketua Bapepam Nomor: Kep-80/PM/1996 dan mulai berlaku pada tanggal 17 januari 1996.
Dalam peraturan baru ini disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal
tutup tahun buku perusahaan.
Pada tanggal 30 September 2003 Bapepam semakin memperketat peraturan dengan
dikeluarkannya Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-36/PMK/2003 tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan setiap
perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib meyampaikan laporan keuangan
tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambatlambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
Keterlambatan penyampaian laporan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa
denda berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995
tentang penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa emiten
yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap keterlambatan penyampaian laporan keuangan
dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
Ketentuan yang ditetapkan Bapepam tersebut menuntut akuntan publik untuk
bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan laporan auditnya. Sementara di sisi lain, Ikatan
Akuntan Indonesia (2001 : SA Seksi 150.02) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan
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dengan penuh kecermatan dan ketelitian dan standar pekerjaan lapangan menyatakan bahwa
audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat bukti
yang cukup memadai. Karena standar inilah, memungkinkan akuntan publik untuk menunda
publikasi laporan audit atau laporan keuangan auditan apabila dirasakan perlu
memperpanjang masa audit.
Banyaknya

waktu

yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit

ini

dapat

mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dipublikasikan. Dyer dan McHugh
(1975) seperti dikutip dalam Subekti dan Widiyanti (2004) menyimpulkan bahwa ketepatan
waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang
memadai. Para pemakai informasi akuntansi tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan
yang relevan dengan prediksi dan pembuatan keputusannya, tetapi informasi juga harus
bersifat baru dan reliable. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan
seharusnya disajikan pada suatu interval waktu untuk menjelaskan perubahan dalam
perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam memprediksi dan
mengambil keputusan. Chambers dan Penman (1984) dikutip dalam Subekti dan Widiyanti
(2004) menunjukkan bahwa pengumuman laba yang terlambat menyebabkan abnormal
returns negatif sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menyebabkan hal yang
sebaliknya. Keterlambatan pelaporan, secara tidak langsung juga diartikan oleh investor
sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan. Informasi ini menunjukkan bahwa laporan
keuangan audit menjadi sangat penting bagi investor karena laporan ini memuat informasi
laba perusahaan yang dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk
membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor itu sendiri.
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Lamanya waktu penyelesaian audit ini sering disebut dengan istilah audit lag atau
audit delay. Semakin panjang audit lag maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan
pekerjaan auditnya. Berdasarkan penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) pada perusahaan
yang terdaftar di BEI selama tahun 2001 menyebutkan bahwa faktor tingkat profitabilitas,
aktiva, jenis industri, opini dan auditor (ukuran KAP) berpengaruh signifikan terhadap
variabel audit delay. Sedangkan Iskandar dan Trisnawati (2010) menyatakan bahwa
klasifikasi industri, laba atau rugi tahun berjalan, dan besarnya KAP berpengaruh terhadap
audit lag sedangkan total asset, opini audit, dan debt proportion tidak berpengaruh terhadap
audit lag. Lianto dan Kusuma (2010) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi audit lag. Hasilnya adalah faktor profitabilitas, solvabilitas, dan umur
perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag perusahaan sedangkan jenis industri, dan
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag.
Utami (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara simultan jenis opini
auditor, laba/rugi emiten, lamanya emiten menjadi klien KAP, ukuran perusahaan, reputasi
auditor, rasio hutang terhadap akuitas dan jenis industri berpengaruh terhadap audit delay.
Dan secara empiris determinan audit delay meliputi beberapa faktor yakni lamanya emiten
menjadi klien sebuah KAP, emiten mengalami kerugian dalam tahun berjalan, laporan
keuangan emiten mendapat opini selain unqualified dari akuntan publik.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
audit lag yang secara tidak konsisten mempengaruhi audit lag. Karena itu peneliti bertujuan
untuk menguji kembali faktor-faktor tersebut dengan membedakan objek penelitian yakni
menggunakan industri property dan real estate selama tahun penelitian 2008-2010.
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Industri property dan real estate dipilih karena perkembangan industri ini dinilai
masih sangat baik hingga beberapa tahun mendatang. Menurut data yang diperoleh dari
Publikasi Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia mengenai Berita
Properti dan Prospek, jumat (20/1/2012) seperti yang dikutip dari finance.detik.com
menyatakan bahwa properti di Indonesia sudah melewati masa siklus resesi pada tahun 2008
hingga 2009 dan beranjak pada siklus booming property dimana harga dan pasar properti
akan mengalami peningkatan dan diprediksikan siklus ini akan berjalan hingga tahun 2014.
BI juga menambahkan bahwa harga properti di Indonesia termasuk yang paling murah,
sementara imbal hasilnya sangat besar. Terjadinya krisis di belahan benua Eropa dan
Amerika tidak berimbas langsung pada perkembangan bisnis properti di Indonesia. Tren
perkembangan industri ini juga cenderung meningkat, terlihat dari indikator PDB selama
tahun 2008 hingga 2010 yang mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel
berikut.
Tabel 1.1
Perkembangan PDB Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah)
Tahun

Real Estate

2008

132,023.6

2009

145,260.7

2010

168,220.6

Sumber : www.bps.go.id
Dengan perkataan lain sektor property dan real estate di Indonesia memiliki prospek
yang cukup menjanjikan ke depan. Industri ini juga merupakan salah satu faktor pendukung
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besarnya pembangunan di Indonesia. Tahun penelitian 2008-2010 dipilih karena pada tahun
2008 terjadi krisis global yang secara tidak langsung berdampak pada industri property dan
real estate.
Tabel 1.2
BI Rate
2008

2009

2010

triwulan 1

8%

8%

6,5%

triwulan 2

8,6%

7,1%

6,5%

triwulan 3

9,3%

6,5%

6,5%

Sumber : bi.go.id
Krisis global tersebut mengharuskan BI meningkatkan suku bunga BI pada triwulan
ketiga pada tahun 2008 mencapai 9,30% yang berakibat pada tingginya suku bunga kredit.
Namun hal ini tidak berlangsung lama karena pada triwulan kedua tahun 2009 suku bunga
BI sudah mencapai 7,1% dan berangsur turun ke angka 6,50% sejak triwulan ketiga tahun
2009 hingga tahun 2010. Akibatnya pertumbuhan industri ini berkembang semakin baik dari
tahun ke tahun.
Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mendapatkan bukti
empiris mengenai “PENGARUH DEBT RATIO, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR
PERUSAHAAN, LABA RUGI, UKURAN KAP TERHADAP AUDIT REPORT LAG
PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI
BEI TAHUN 2008-2010”
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1.2

Identifikasi Masalah
Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang dibutuhkan investor dalam

menilai kinerja manajemen selama suatu periode tertentu. Untuk itu laporan keuangan harus
disajikan secara tepat waktu agar tidak kehilangan nilai relevansinya. Laporan keuangan
yang telah diaudit wajib dilaporkan kepada Bapepam selaku pengawas pasar modal
selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal tutup buku. Lamanya proses audit atau yang
biasa disebut audit lag dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa peneliti telah
menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit lag. Subekti dan Widiyanti (2004),
Utami (2006) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit
lag. Berbeda dengan Lianto dan Kusuma (2010), serta Iskandar dan Trisnawati (2010) yang
berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit lag. Opini audit
berpengaruh signifikan terhadap audit lag diungkapkan oleh Subekti dan Widiyanti (2004)
serta Utami (2006) namun berbeda dengan penelitian Iskandar dan Trisnawati (2010) yang
berpendapat bahwa opini tidak berpengarug terhadap audit lag. Utami (2006), Iskandar dan
Trisnawati menyatakan bahawa laba rugi berpengaruh signifikan terhadap audit lag. Adanya
ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menjadi alasan peneliti untuk menguji kembali
faktor-faktor yang mempengaruhi audit lag.

1.3

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan

beberapa masalah sebagai berikut :
a. Apakah debt ratio mempengaruhi audit lag secara signifikan pada perusahaan
property dan real estate selama periode 2008-2010?
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b. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi audit lag secara signifikan pada
perusahaan property dan real estate selama periode 2008-2010?
c. Apakah umur perusahaan mempengaruhi audit lag secara signifikan pada
perusahaan property dan real estate selama periode 2008-2010?
d. Apakah laba rugi mempengaruhi audit lag secara signifikan pada perusahaan
property dan real estate selama periode 2008-2010?
e. Apakah ukuran KAP mempengaruhi audit lag secara signifikan pada perusahaan
property dan real estate selama periode 2008-2010?
f. Apakah debt ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP
secara bersama-sama mempengaruhi audit lag secara signifikan pada perusahaan
property dan real estate selama periode 2008-2010?

1.4

Pembatasan Masalah
Penelitian ini menggunakan batasan terhadap ruang lingkup penelitian agar

penelitian lebih fokus serta dapat memberikan pemahaman yang cukup baik. Pembatasan ini
meliputi :
1.

Data-data yang digunakan yakni perusahaan sektor industri Property dan Real Estate
di Indonesia yang telah terdaftar di BEI dan mengeluarkan laporan tahunan auditan
yang dipublikasikan pada tahun 2008-2010.

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi audit lag hanya dibatasi lima faktor, yakni debt
ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP

PENGARUH DEBT..., ELSA WINDA, Ak.-IBS, 2012

10

1.5

Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini yaitu :
a. Untuk mengetahui apakah debt ratio mempengaruhi audit lag secara signifikan pada
perusahaan property dan real estate selama periode 2008-2010
b. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan mempengaruhi audit lag secara
signifikan pada perusahaan property dan real estate selama periode 2008-2010
c. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan mempengaruhi audit lag secara
signifikan pada perusahaan property dan real estate selama periode 2008-2010
d. Untuk mengetahui apakah laba rugi mempengaruhi audit lag secara signifikan pada
perusahaan property dan real estate selama periode 2008-2010
e. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP mempengaruhi audit lag secara signifikan
pada perusahaan property dan real estate selama periode 2008-2010
f. Apakah debt ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP
secara bersama-sama mempengaruhi audit lag secara signifikan pada perusahaan
property dan real estate selama periode 2008-2010

1.6

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,

diantaranya:
1) Manfaat bagi paraktisi yaitu auditor dan KAP, agar dapat bermafaat di dalam upaya
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-
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faktor dominan yang dapat mempengaruhi audit lag, sehingga penyampaian laporan
keuangan kepada publik dapat tepat pada waktunya.
2) Manfaat bagi regulator yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), agar dapat
menjadi bahan pertimbangan ketika merancang kebijakan dan peraturan yang
menyangkut ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3) Manfaat bagi perusahaan, adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan
bahan pertimbangan bagi manajemen agar penyajian laporan keuangan yang telah
audit dapat dapat dihasilkan tepat waktu dan benar-benar bermanfaat bagi
perusahaan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan ekonomi.
4) Manfaat akademis, agar dapat menjadi bahan diskusi dan pembahasan serta dapat
menambah menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit lag
pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan sebagai
referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7

Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I :

PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang dilakukannya penelitian,
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan sistematika penulisan.

BAB II :

ISI
Dalam bab ini akan dijelaskan kajian pustaka yang digunakan penulis dalam
mendukung penelitian ini.
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BAB III :

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini akan dijelaskan kriteria yang digunakan penulis dalam
memilih objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis
data.

BAB IV :

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis data beserta interprestasinya.

BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data.
Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang relevan dengan
hasil penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1

Auditing
Ada beberapa definisi auditing menurut para ahli :

Arens, Elder, Beasley (2012:24) mengungkapkan “auditing is the accumulation and
evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of
correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done
by a competent, independent person”
Menurut IAPI (2001) ”Audit merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi sendiri
secara umum memiliki pengertian suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang
yang independen dan kompeten apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang
material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu perikatan atestasi adalah perikatan
yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis
yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung
jawab pihak lain”
Sementara Mulyadi 2002 dalam Yuliyanti 2011 menyatakan “Auditing adalah
sebagai suatu proses yang sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif yang berhubungan dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan
kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat hubungan antara pernyatanpernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya
dengan pihak-pihak yang berkepentingan”
Arens, Elder, Beasley (2012) menjelaskan bahwa akuntan publik melakukan tiga jenis
utama audit :
1. Audit Operasional melakukan evaluasi dari setiap bagian dari prosedur dan metode
operasi organisasi secara efektif dan efisien dimana dalam audit operasional, review
atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup
evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan
semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Dimana pada akhir audit
operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki
13
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operasi. Dalam pengertian ini, audit operasional lebih menyerupai konsultasi
manajemen ketimbang apa yang biasanya dianggap auditing.
2. Audit Ketaatan (Compliance Audit) dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang
diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh
otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ini biasanya dilaporkan kepada
manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama
yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang
digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan
oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.
3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) dilakukan untuk menentukan
apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai
dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan
audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas
atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu. Dalam menentukan
apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP,
auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu
mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.
Dalam menjalankan tugas auditing, auditor harus memenuhi standar auditing yang telah
ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan
Publik, PSA No. 1 (IAI, 2001:150.1-150.2), yaitu :
1. Standar umum
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a) Audit harus dilakukan 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

memadai

atas

pengendalian

intern

harus

diperoleh

untuk

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang
dilakukan.
c) Bukti audit yang kompeten yang cukup diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuaangan yang telah disusun
sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.
b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan
penerapan prisnsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode
berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode
sebelumnya.
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c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan dalam laporan auditor.
d) Laporan auditor harus memuat

suatu pernyataan pendapat mengenai laporan

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak
dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka
alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai
sifat pekerjaan audit yang disamakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang
dipikul auditor.
Setelah menyelesaikan proses audit maka auditor akan menerbitkan opini audit atas
laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik No. 6 (SA
Seksi 508), menyebutkan ada lima jenis opini auditor, yakni :
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Pendapat wajar tanpa 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.
2. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf
penjelasan (bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Keadaan tersebut
meliputi:
a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
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b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaankeadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu
prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
c. 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.
d. Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam
penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan
keuangan komparatif.
f. Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) namun tidak disajikan
atau tidak di-review.
g. Informasi tambahan yang harus dilakukan oleh Ikatan Akuntan IndonesiaDewan 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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h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan
secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
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.
4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)
Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara
wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan
prinsip akuntansi yng berlaku umum di Indonesia.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer)
Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan
pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat
apabila 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
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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 pembatasan
lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan
substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

2.1.2

Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen sebagai

agen atas pengelolaan kekayaan prinsipal yang diberikan kepadanya. Laporan keuangan ini
menjadi penting karena digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh principal dan pihakpihak yang berkepentingan lainnya.
Menurut PSAK No.1 (Revisi 2009) Laporan keuangan adalah suatu penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan
arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam
pembuatan

keputusan

ekonomi.

Laporan

keuangan

juga

menunjukkan

hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada
mereka.
Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No.1 terdiri dari komponen-komponen, (a) Neraca, (b) Laporan laba-rugi, (c)
Laporan perubahan ekuitas, (d) Laporan arus kas, dan (e) Catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan harus menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang
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diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan
untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak
diharuskan oleh standar akuntansi (PSAK No.1, par. 10).
Tujuan umum laporan keuangan dalam PSAK 2009 adalah menyediakan informasi
tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian
besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi
serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya
yang dipercayakannya.
Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen
kepada pihak luar perusahaan. Kualitas komunikasi yang dicapai tergantung pada kualitas
laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI,2009) No.1 adalah:
1.

Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah
kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta
kemauan untuk mempelajari informasi.

2.

Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai
dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Informasi yang relevan dapat
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digunakan untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa
depan.
3.

Andal
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,
kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur
(faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan.

4.

Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk
mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga
harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut
dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan secara relatif.

2.1.3

Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia
Masih banyaknya pelanggaran atas penyampaian laporan keuangan audit membuat

BAPEPAM selaku pengawas pasar modal mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan dengan jelas
bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala dan laporan
insidental lainnya kepada Bapepam. Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan
publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor
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independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari)
setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.
Akan tetapi sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat
peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam Nomor: KEP- 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan
keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan
disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah
tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebutkan
bahwa Laporan Keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari:
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari
Laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai
dengan jenis industrinya
6. Catatan atas laporan keuangan.
Namun peraturan tersebut kemudian tidak berlaku bagi emiten atau perusahaan
publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain,
dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor 40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat
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di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di Negara Lain. Dalam lampirannya, yaitu
Peraturan Bapepam Nomor X.K.7, disebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan
keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain
tersebut.
Berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, persyaratan
ketepatan waktu merupakan suatu keharusan, karena perusahaan yang tidak tepat waktu
menyampaikan laporan keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai
dengan ketentuan pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa :
”Emiten yang pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif,
dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari
keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda
paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

2.1.4

Audit Lag
Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi

tersebut dipublikasikan. Hal ini akan mengindikasikan bad news bagi pemegang saham dan
menghambat keputusan investasi investor dengan melepas atau tetap mempertahankan
investasi tersebut. Sementara publikasi laporan ini bagi auditor maupun manajemen dapat
menimbulkan dilema, dalam menyelesaikan proses auditnya auditor dituntut untuk bekerja
secara teliti sementara ketelitian tersebut memerlukan waktu yang banyak serta didukung
oleh kelengkapan informasi yang diberikan oleh klien auditor, sedangkan bagi manajemen
penundaan publikasi informasi laporan audit merupakan pilihan yang tepat apabila ternyata
perusahaan mengalami berbagai kesulitan keuangan.
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Scott (2003) dalam kutipan Rachmawati (2008) mendefinisikan informasi sebagai
bukti yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi keputusan individual. Namun
demikian, informasi baru akan bermanfaat bagi pemakainya apabila informasi tersebut tepat
waktu. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar
dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk
menghindari

tertundanya

pengambilan

keputusan

tersebut.

Ketepatan

waktu

mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu,
untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai
informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Subekti,Widiyanti 2004).
Dyer dan McHug (1975) dalam (Subekti,Widiyanti 2004) menggunakan tiga kriteria
keterlambatan pelaporan keuangan dalam penelitiannnya:
1. Preliminary lag: Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai
penerimaan laporan akhir preliminari oleh bursa.
2. Auditor’s Report lag: Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai
tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. Total lag: Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampaitanggal
penerimaan laporan dipublikasikan di bursa.
Interval waktu yang dibutuhkan antara waktu penyelesaian laporan keuangan dengan
laporan audit (tanggal penerbitan opini audit) disebut audit lag.
Dyer dan McHugh (1975) seperti dikutip dalam Subekti dan Widiyanti (2004)
menyimpulkan bahwa “ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok
bagi catatan laporan keuangan yang memadai”
Sementara Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan ”audit lag adalah perbedaan
waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan
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keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh
auditor”
(Ashton et al:1997, Halim:2000) dalam Wiwik Utami 2006 menyatakan “audit lag
adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku
hingga tanggal diselesaikan laporan auditor independen”
Dengan demikian dapat disimpulkan audit lag merupakan rentang waktu yang
dibutuhkan selama proses penyelesaian audit dari tanggal tutup buku laporan keuangan
hingga tanggal laporan audit diterbitkan.

2.2

Penelitian Terdahulu
Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dan mencoba membuktikan

secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi audit lag. Berikut kesimpulan hasil
penelitian dari berbagai peneliti di Indonesia.
Table 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu
Peneliti

Tahun

Sample

Penelitian

Variabel

Kesimpulan

Independen

Luciana Spica 2006

Terdapat

Almilia

sampel

perusahaan

perusahaan

(Size)

penelitian

(Size),

dan

umur

perusahaan

(Age)

dan

Lucas Setiady

untuk
penelitian

131 Ukuran

tahun profitabilitas
(Profitability),
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Peneliti

Tahun

Sample

Penelitian

Variabel

Kesimpulan

Independen
2002-2004

solvabilitas

Penyelesaian

pada

(Solvability),

penyajian

Perusahaan

Likuiditas

keuangan (Lag) dan

laporan

yang terdaftar (Liquidity),

Variabel

di Bursa Efek umur

profitabilitas

Jakarta

(Profitability),

perusahaan
(Age),

dan solvabilitas

pelaporan item- (Solvability),
item luar biasa likuiditas(Liquidity),
dan

/

atau dan item–item luar

kontinjensi

biasa dan /

(Extra).

kontinjensi

atau

(Extra)

tidak

memiliki

pengaruh

terhadap

penyelesaian
penyajian

laporan

keuangan (Lag).
Meylisa Januar 2010

Jumlah sampel Total

Iskandar

dalam

klasifikasi

laba/rugi

tahun

Estralita

penelitian

industri,

berjalan,

besarnya

Trisnawati

adalah 128

laba/rugi tahun

KAP berpengaruh

dan

asset, Klasifikasi industri,
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Peneliti

Tahun

Sample

Variabel

Penelitian

Kesimpulan

Independen
dengan

tahun berjalan,

opini terhadap

audit

penelitian

audit,

ukuran report

2003-2009

kantor akuntan sedangkan

total

perusahaan

publik,

audit

debt asset,

lag

opini

yang listing di proportion.

dan debt proportion

BEI

tidak

mempunyai

pengaruh

terhadap

audit report lag.
Novice Lianto 2010

Sampel dalam Profitabilitas,

Variabel

dan

penelitian

ini solvabilitas,

profitabilitas,

Budi

Hartono

adalah

ukuran

solvabilitas,

Kusuma

perusahaan

perusahaan,

umur

consumer

umur

berpengaruh

goods
multi

dan perusahaan,
finance jenis industri

dan

perusahaan

terhadap

audit

reportlag sedangkan

yang terdaftar

variabel

ukuran

di BEI tahun

perusahaan dan jenis

2004-2008

industri

tidak

berpengaruhterhadap
audit report lag
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Peneliti

Tahun

Sample

Variabel

Penelitian
Sistya

2008

Rachmawati

Kesimpulan

Independen
Sampel

Terdapat

penelitian

Faktor internal yang

ini pengaruh faktor mempengaruhi

adalah

internal

audit delay adalah

perusahaan

(profitabilitas,

size perusahaan dan

manufaktur

solvabilitas,

faktor

eksternal

yang terdaftar internal auditor ukuran

kantor

di Bursa Efek dan

akuntan publik

Indonesia pada size

sedangkan variable

tahun

2003- perusahaan) dan profitabilitas,

2005

faktor eksternal
(ukuran

solvabilitas,

KAP) internal auditor tidak

terhadap Audit mempunyai
Delay.

pengaruh
terhadap audit delay

Imam

Subekti 2004

dan

Novi

Dalam

Tingkat

Hasil

pengujian

penelitian

ini Profitabilitas,

hipotesis

Wulandari

terpilih

72 Ukuran

menunjukkan bahwa

Widiyanti

sampel

Perusahaan,

perusahaan

Jenis

dengan

Perusahaan,

aktiva, jenis industri,

perincian 55

Jenis Pendapat

opini dan auditor

kelima

variabel

Industri tingkat profitabilitas,
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Peneliti

Tahun

Sample

Variabel

Penelitian

Kesimpulan

Independen
perusahaan

Akuntan Publik, (ukuran

manufaktur

Ukuran

dan

berpengaruh

17 Auditor-Kantor

perusahaan

KAP)

signifikan terhadap

Akuntan Publik/ variabel audit delay.
KAP

Wiwik Utami

2006

Dalam

ukuran

penelitian

ini perusahaan,

diperoleh 270 jenis
sampel

faktor

laba/rugi

emiten,lamanya

industri, emiten

yang lama

menjadi

klien KAP,dan opini

terdiri dari 61 perusahaan

auditor berpengaruh

perusahaan

menjadi

klien signifikan tehadap

sektor

KAP,

opini auditdelay.

keuangan dan auditor,

Sedangkan

ukuran

29 perusahaan laba/rugi, rasio perusahaan, reputasi
dari

sektor hutang terhadap auditor, rasio hutang

nonkeuangan

ekuitas,

dan terhadapekuitas, dan

selama periode reputasi auditor

jenis industri tidak

tahun

berpengaruh

2000-

2002.

signifikan terhadap
audit delay.
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Peneliti

Tahun

Sample

Variabel

Penelitian
Ani Yuliyanti

2011

Kesimpulan

Independen
63

sampel Ukuran

Ukuran Perusahaan,

dipilih melalui Perusahaan,

Ukuran

metode

Opini Auditor, Akuntan

purposive

Ukuran
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Auditor,
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mempunyai
pengaruh
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Audit Delay
Sumber : data diolah penulis
Mengacu pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
audit lag yang secara tidak konsisten mempengaruhi audit lag. Karena itu peneliti bertujuan
untuk menguji kembali faktor-faktor tersebut dengan membedakan objek penelitian yakni
menggunakan industri property dan real estate dengan tahun penelitian 2008-2010.
Adapun alasan pemilihan industri property dan real estate sebagai objek penelitian
ini dikarenakan industri ini memiliki karakteristik yang mengandung aspek bisnis dan
keuntungan. Menurut Gunawan (2007) secara ekonomis bisnis real estate memiliki
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karakteristik yang berbeda dari jenis bisnis lainnya, adapun karakteristik yang dimaksud
adalah :
1. Terbatas : jika lahan tertentu yang digunakan pada industri real estate banyak
peminatnya, maka lahan tersebut akan menjadi sangat terbatas dan akan memiliki
nilai yang tinggi, meskipun pada beberapa tempat lainnya masih terdapat lahan yang
dapat dibeli dengan harga relatif murah.
2. Investasi tetap : lahan juga merupakan investasi tetap (fixed investment). Berbagai
modifikasi dan peningkatan fungsi lahan tidak dapat dipindahkan dari lokasinya dan
membutuhkan waktu tahunan untuk mengembalikan investasi yang telah ditanam.
3. Lokasi : property yang sama dapat memiliki nilai yang berbeda berdasarkan
perbedaan lokasinya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karena preferensi
masyarakat terhadap faktor-faktor alamiah, antara lain : cuaca, kesuburan tanah,
ataupun faktor buatan manusia (sekolah yang tersedia, akses jalan, pasar dan
sebagainya).
4. Nilai jual yang dapat meningkat : nilai jual sebuah lahan dapat semakin tinggi
dengan dilakukannya pembangunan sebuah lahan. Pendirian sebuah kota hunian baru
dengan pembuatan akses jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial merupakan
pekerjaan yang dilakukan perusahaan real estate untuk memperoleh nilai tambah dari
lahan tersebut.
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2.3

Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Hubungan Debt Ratio terhadap Audit Lag
Debt ratio digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Debt

ratio yang tinggi mencerminkan tingginya risiko keuangan dan perusahaan mengalami
kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tersebut merupakan berita buruk yang akan
mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat (Wiwik Utami 2006).
Ahmad dan Kamarudin (2003) dalam Iskandar dan Trisnawati (2010) berpendapat
bahwa debt ratio mungkin mengindikasikan kesehatan financial perusahaan. Debt ratio
yang tinggi menggambarkan kegagalan perusahaan dan meningkatkan fokus auditor bahwa
laporan keuangan kurang reliable. Hal ini karena tingginya debt ratio secara normal
berhubungan dengan tingginya risiko yang dapat disebabkan oleh buruknya kinerja
manajemen dan fraud.
Pihak manajemen juga cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan
yang berisi berita buruk. Perusahaan dengan kondisi rasio hutang terhadap modal yang lebih
tinggi akan terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya, karena waktu yang ada
digunakan untuk menekan rasio hutang yang serendah-rendahnya (Hassanudin 2002 dalam
Wiwik Utami 2006). Menurut Carslaw & Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008) proporsi
relatif dari hutang terhadap total aset mengindikasikan kondisi keuangan dari perusahaan.
Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva akan meningkatkan kecenderungan
kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang
akan diaudit. Hal ini disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan
pula resiko kerugiannya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang
tidak sehat cenderung biasanya dapat melakukan kesalahan manajemen (mismanagement)
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dan kecurangan (fraud). Proporsi yang tinggi dari hutang terhadap total aset ini, akan
mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan
(going concern), yang pada akhirnya memerlukan kecermatan yang lebih dalam
pengauditan.
Hasil penelitian Rachmawati (2008) dan Yuliyanti (2011) menyebutkan bahwa
variabel solvabilitas yang diproksikan dengan total debt to total assets tidak memiliki
pengaruh terhadap audit delay. Begitu juga dengan hasil penelitian Iskandar dan Trisnawati
(2010), menyebutkan bahwa debt ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report
lag. Namun hasil berbeda diungkapkan oleh Lianto dan Kusuma (2010) yang menyebutkan
bahwa terdapat pengaruh antara variabel solvabilitas yang diukur dari total kewajiban dibagi
dengan total aktiva. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa proporsi hutang yang
tinggi mungkin membuat auditor perlu meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan yang
lebih dalam pengauditan terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (going
concern). Penelitian Carlaw dan Kaplan (1991) dalam Yugo Trianto (2006), seperti yang
dikutip dalam Yuliyanti (2011) menemukan pengaruh yang signifikan antara solvabilitas
yang diukur dari rasio total debt to total assets (TDTA) terhadap Audit Delay untuk
perusahaan sampelnya tahun 1988. Alasan yang dapat mendukung hubungan antara debt to
assets ratio adalah pertama, bahwa total debt to total assets ratio mengindikasikan
kesehatan dari perusahaan. Proporsi total debt to total assets ratio yang tinggi akan
meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa
ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Kedua, mengaudit hutang
memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya
mengaudit utang lebih melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan mengaudit
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modal. Dengan demikian solvabilitas yang di ukur dengan total debt to total assets ratio
dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit.
Ho1 : Debt Ratio tidak berpengaruh terhadap Audit Lag
Ha1 : Debt Ratio berpengaruh terhadap Audit Lag

2.3.2

Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Lag
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat di nilai

dari total asset, total revenue, besarnya laba, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.
Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat
dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain
manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi
audit delay dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh
investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan
terhadap informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaanperusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk
mengumumkan audit lebih awal (Dyer dan McHugh, 1975) dalam Subekti dan Widiyanti
(2004).
Namun hal berbeda diungkapkan oleh Boynton dan Kell (1996) dalam kutipan
Wiwik Utami (2006) yang berpendapat bahwa audit lag akan semakin lama apabila ukuran
perusahaan yang diaudit semakin besar, hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah
sampel yang harus diambil dan semakin luasnya prosedur audit yang akan dilakukan.
Almilia & Setiady (2006), Rachmawati (2008), Subekti & Widiyanti (2004),
Yuliyanty (2011) menemukan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap audit
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report lag. Sementara Iskandar & Trisnawati (2010), Utami (2006), Lianto dan Kusuma
(2010) tidak menemukan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan audit report
lag.
Penelitian ini memproksikan ukuran perusahaan dengan total asset perusahaan
karena total asset menunjukkan banyaknya sumber daya yang dimiliki perusahaan secara
keseluruhan.
Ho2 : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Audit Lag
Ha2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Lag

2.3.3 Hubungan Umur Perusahaan terhadap Audit Lag
Pada dasarnya perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas /
panjang, tidak didirikan hanya untuk beberapa tahun saja (Kieso 2011). Perusahaan dengan
umur yang makin tua, cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan dan
menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena perusahaan telah memperoleh
pengalaman yang cukup ( Owusu dan Ansah 2000 dalam Saleh 2004).
Umur perusahaan juga merupakan hal yang dipertimbangkan oleh investor sebelum
menanamkan modalnya. Umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap survive dan
menjadi bukti bahwa perusahaan tersebut mampu bersaing dan dapat mengambil
kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian.
Hasil penelitian Lianto & Kusuma (2010), Almilia & Setiady (2006) menemukan
adanya pengaruh signifikan antara variabel umur perusahaan dengan audit report lag.
Penelitian tersebut menjelaskan perusahaan yang telah lama berdiri umumnya telah
melakukan ekspansi dengan membuka cabang-cabang atau usaha di beberapa daerah,
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bahkan diluar negeri. Besarnya skala operasi ini menunjukkan bahwa banyak pemeriksaan
yang perlu dilakukan auditor, ditambah lagi tingkat kerumitan tansaksi yang dapat
memperpanjang proses audit yang pada akhirnya mempengaruhi audit report lag.
Sedangkan Saleh (2004) tidak menemukan adanya pengaruh antara variabel umur
perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Saleh (2004)
menyatakan seharusnya variabel umur perusahaan diharapkan berpengaruh terhadap audit
report lag untuk dapat menjelaskan bahwa perusahaan mapan yang memiliki umur lebih tua
cenderung menjadi lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan, dan menghasilkan
informasi ketika diperlukan yang dikarenakan pengalaman belajar. Sehingga capability
sistem informasi perusahaan dapat diukur melalui tersedia informasi yang tepat waktu.
Umumnya umur perusahaan terhitung dari tanggal perusahaan tersebut berdiri.
Namun dalam penelitian ini umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena perusahaan dapat memperjual belikan saham ke publik
setelah suatu perusahaan terdaftar di bursa efek, dan setiap perusahaan yang go public
diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk
pertanggungjawaban perusahaan kepada publik.
Ho3 : Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Audit Lag
Ha3 : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Lag

2.3.4 Hubungan Laba Rugi terhadap Audit Lag
Ashton dan Elliot (1987) dalam kutipan Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan
ada beberapa alasan yang mendorong terjadinya kemunduran laporan publikasi yaitu:
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pelaporan laba atau rugi sebagai indikator good news atau bad news atas kinerja manajerial
perusahaan dalam setahun.
Givoly & Palmon (1982) dalam Rachmawati (2008) yang berpendapat bahwa
ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan
keuangan. Jika pengumuman laba berisi berita baik maka pihak manajemen akan cenderung
melaporkan tepat waktu dan jika pengumuman laba berisi berita buruk, maka pihak
manajemen cenderung melaporkan tidak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan yang
diungkapkan Carslaw and Kaplan (1991) dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004)
menyatakan perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin akan meminta auditor untuk
mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya jika perusahaan
melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan berharap laporan keuangan auditan dapat
diselesaikan secepatnya, sehingga good news tersebut segera dapat disampaikan kepada para
investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
Iskandar & Trisnawati (2010), Utami (2006) menemukan adanya pengaruh
signifikan antara variebel laba/rugi tahun berjalan dengan audit report lag. Penelitian
Iskandar & Trisnawati (2010) menjelaskan perusahaan yang menderita kerugian akan
meminta auditornya untuk menjadwalkan kembali pengauditan lebih lambat dari biasanya
sehingga menunda untuk mengumumkan “bad news” kepada publik. Auditor juga
cenderung berhati-hati dalam prosedur-prosedur audit yang dapat memastikan nilai kerugian
sehingga dengan demikian proses audit akan lebih panjang.

Sedangkan Utami (2006)

berpendapat jika perusahaan mengalami kerugian maka kemungkinan besar audit delay
lebih panjang dibandingkan ketika perusahaan memperoleh laba. Manajemen cenderung
akan berusaha meminimalkan rugi dan melakukan negosiasi dengan auditor jika ada
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perlakuan akuntansi yang dikoreksi auditor dan berdampak memperbesar rugi. Dengan
demikian, manajemen akan menahan lebih lama informasi yang kurang menyenangkan (bad
news) bagi investor dan kreditur. Namun sebaliknya jika perusahaan memperoleh laba,
maka manajemen ingin segera mengumumkan prestasinya sehingga pekerjaan audit berjalan
lebih lancar dan audit delay menjadi lebih pendek.
Ho4 : Laba Rugi tidak berpengaruh terhadap Audit Lag
Ha4 : Laba Rugi bepengaruh terhadap Audit Lag

2.3.6

Hubungan Ukuran KAP terhadap Audit Lag
Rachmawati (2008) dalam penelitiannya menjelaskan Kantor Akuntan Publik (KAP)

adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam
praktek akuntan publik. Besar kecilnya suatu KAP dapat dilihat dari jumlah karyawan,
jumlah klien serta reputasi dari KAP itu sendiri. Reputasi KAP tersebut akan mempengaruhi
kualitas serta kredibilitas hasil laporan audit. Arens dan Loebbeck yang dikutip dari
Rachmawati (2008) mengkategorikan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi empat
kategori:
a) Kantor Akuntan Publik Internasional “Big Four”
b) Kantor Akuntan Publik Nasional
c) Kantor Akuntan Publik Lokal dan
d) Regional, Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil
KAP Internasional atau yang biasa disebut KAP Big Four yang terdiri dari Price
Waterhouse&Coopers (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), Ernst&Young (E&Y),
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dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Di Indonesia sendiri keempat KAP
tersebut berafiliasi dengan KAP lokal, yakni :
1. Haryanto Sahari dan Rekan, berafiliasi dengan Price Waterhouse&Coopers
2. Osman Bing Satrio, berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu
3. Purwanto, Sarwoko, Sandjaja., berafiliasi dengan Ernst&Young
4. Sidharta, Sidharta, Widjaja., berafiliasi dengan KPMG
Prabandi dan Rustiana 2007 dalam Iskandar & Trisnawati (2010) menyatakan bahwa
kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal dengan The Big Four
membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, karena KAP tersebut
dianggap dapat melaksanakan audit lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal
waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat waktu. Selain itu KAP besar
memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat
disbandingkan dengan KAP lainnya. Waktu audit yang lebih cepat juga merupakan cara
KAP besar untuk mempertahankan reputasi mereka. (Prabandi dan Rustiana 2007 dalam
Yuliyanti 2011) kantor akuntan publik The Big Four lebih menginginkan untuk mengambil
sikap yang tepat dan mengeluarkan pendapat yang sesuai standar dan memiliki kemampuan
teknis untuk mendeteksi going concern perusahaan, kantor akuntan publik besar cenderung
menyajikan audit yang lebih cepat dibandingkan dengan kantor akuntan publik Non The Big
Four karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan.
Iskandar & Trisnawati (2010) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh
yang signifikan antara variabel ukuran KAP terhadap audit report lag. Hal ini mungkin
disebabkan KAP Big Four didukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang
lebih baik sehingga akan berpengaruh pada kualitas jasa yang dihasilkan. Yuliyanti (2011)
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juga menemukan adanya pengaruh variabel ukuran KAP terhadap audit report lag Hal ini
dikarenakan KAP yang masuk The Big Four dengan yang Non The Big Four memiliki
karakteristik yang berbeda. KAP yang masuk The Big Four akan bekerja lebih profesional
dari pada yang Non The Big Four. KAP The Big Four akan bekerja lebih efektif dan efisien
sehingga akan lebih cepat dalam penyampaian laporan auditan.
Ho5 : Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap Audit Lag
Ha5 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap Audit Lag

Ho6 : Debt Ratio, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Laba Rugi, Ukuran
KAP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Audit Lag
Ha6 : Debt Ratio, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Laba Rugi, Ukuran
KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap Audit Lag

2.4

Rerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan teori di atas, maka kerangka konseptual yang dapat dibuat

untuk menggambarkan hubungan antara variable independen dan variabel dependen yang
terdapat dalam penelitian ini, adalah :
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Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran
Variable Independen

Variabel
Dependen

Debt Proportion
(X1)

Ukuran Perusahaan
(X2)
Umur Perusahaan
(X3)

Laba Rugi
(X4)
Ukuran KAP
(X5)

Sumber : data diolah penulis
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AUDIT LAG

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Jenis dan Objek Penelitian
Berdasarkan tujuan Penelitian, jenis penelitian ini merupakan studi deskriptif yang

menurut definisinya studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan
karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Uma Sekaran 2010 : 158). Objek
penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di
BEI selama tahun 2008,2009 sampai 2010.
3.2

Definisi Operasional

3.2.1

Variabel Dependen (terikat)
Variable dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah audit lag (Y), pengertian

audit lag tersebut merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan
proses audit laporan keuangan perusahaan dari tanggal tutup buku 31 desember sampai
dengan tanggal terbitnya laporan audit. Variable dependen dalam penelitian ini diukur
dengan satuan hari.
3.2.2

Variabel Independen (bebas)

3.2.2.1 Debt Ratio
Debt Ratio dapat dijadikan indikator perusahaan mengalami kesulitan keuangan
yang nantinya akan berdampak buruk terhadap penilaian perusahaan dimata publik. Besar
kecilnya debt ratio juga menunjukkan ketidakmampuan perusahaan mengelola assetnya
42
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untuk menekan besarnya total kewajiban yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini
debt ratio diukur dengan menggunakan skala rasio dimana Total Liabilities dibandingkan
dengan Total Asset (Kieso 2011).
Total Liabilities
Debt Ratio =
Total Asset
3.2.2.2 Ukuran Perusahaan
Peneliti menggunakan total asset sebagai proksi ukuran perusahaan. Menurut IAI
(2009:9) PSAK No. 1 paragraf 49, asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahan
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan
diharapakan akan diperoleh oleh perusahaan. total asset dianggap mewakili seluruh sumber
daya yang dimiliki perusahaan.
Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan Ln total
asset. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi
fluktuasi data yang berlebih. Jika nilai total asset langsung dipakai begitu saja maka nilai
variable akan sangat besar. Dengan demikian penggunaan natural log total asset dapat
disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal sebenarnya serta dapat
menyesuaikan dengan variable dummy lainnya.
3.2.2.3 Umur Perusahaan
Dalam penelitian ini umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena perusahaan dapat memperjual belikan saham ke publik
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setelah suatu perusahaan terdaftar di bursa efek, dan setiap perusahaan yang go public
diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk
pertanggungjawaban perusahaan kepada publik.
3.2.2.4 Laba Rugi
Variable laba rugi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba (rugi) bersih / net
income (loss) yang dilihat dari laporan laba rugi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Hassanudin (2002) dalam kutipan Utami (2006) menjelaskan bahwa Laba menunjukkan
keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
laba merupakan berita baik. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang
berisi berita baik. Dengan demikian perusahaan yang meraih laba cenderung akan lebih
tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang
mengalami kerugian. Variabel laba rugi dalam penelitian ini menggunakan variable dummy
yang dibagi dalam dua kelompok dimana laba diberi kode dummy 0 dan rugi diberi kode
dummy 1.
3.2.2.5 Ukuran KAP
Dalam penelitian ini Ukuran KAP digolongkan menjadi dua, yaitu KAP Big Four
dan KAP Non-Big Four. Kantor akuntan publik internasional beserta afiliasinya (KAP Big
Four) meliputi PricewaterhouseCoopers (Haryanto Sahari & Rekan dan Tanudiredja,
Wibisana & Rekan), Ernst & Young (Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja), KPMG
Internasional (Siddharta, Siddharta & Widjaya), dan Deloitte (Oesman Bing Satrio &
Rekan). Variabel ini diproksikan dengan variabel dummy, dimana perusahaan yang diaudit
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oleh KAP Non-Big Four diberi kode dummy 0 dan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big
Four diberi kode dummy 1.
3.3

Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data

diperoleh dari laporan tahunan (yang telah di audit) perusahaan property dan real estate
yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2010. Data diperoleh dari website
BEI yaitu www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam industri property
dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2008-2010. Sampel dipilih
dengan metode purposive sampling dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan menyampaikan laporan keuangan selama tahun 2008,2009,2010.
2. Laporan keuangan berakhir 31 Desember lengkap dengan catatan atas laporan
keuangan.
3. Laporan

keuangan

telah

diaudit

oleh

auditor

independen

selama

tahun

2008,2009,2010.
4. Terdapat laporan auditor independen beserta opini audit dan tanggal auditnya.
5. Menampilkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan untuk periode 2008-2010.
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3.4

Metode Analisis Data

3.4.1

Teknik Pengolahan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data panel atau pooled data

yang data terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa periode. Wibisono (2005) dalam
Ajija, sari, setianto, primanti

(2011 : 51) menjelaskan data panel atau pooled data

merupakan kombinasi dari data time series dan cross-section. Dengan mengakomodasi
informasi baik yang terkait dengan variable-variabel cross-section maupun time series, data
panel secara substansial maupu menurunkan masalah omitted-variables, model yang
mengabaikan variable yang relevan.
Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk bekerja dengan data panel, sebagai
berikut :
1. Pooled least square (PLS) yakni menggabungkan (pooled) seluruh data time series
dan cross-section.
2. Fixed effect (FE) memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi
masalah omitted-variables, yang mungkin membawa perubahan pada intercept time
series atau cross-section.
3. Random

effect

(RE)

memperbaiki

efisiensi

proses

least

square

dengan

memperhitungkan error dari cross-section dan time series.
Pengolahan data dalam penelitian ini dibantu dengan Microsoft Excel kemudian data
tersebut dimasukkan kedalam software eviews, yaitu program komputer yang digunakan
untuk mengolah data statistik dan data ekonometrika. Dalam pengolahan data ini perlu
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melakukan deteksi yaitu mendeteksi data dengan adanya outlier. Outlier adalah kasus atau
data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi
lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebagian variabel tunggal atau
variabel kombinasi (Ghozali, 2005).

3.4.2

Uji Normalitas
Winarno (2009) menjelaskan Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui

distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun data yang
baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdistribusi secara normal
atau mendekati normal. Salah satu uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu data itu
normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji Jargue-Bera test atau J-B test. Hipotesis
dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :
Ho : Residual data terdistribusi normal
Ha : Residual data tidak terdistribusi normal
Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka Ho diterima
yang artinya residual data terdistribusi normal.

3.4.3

Penentuan Model Regresi Data Panel
Menurut Widarjono (2007) terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu common effect, fixed effect, dan random
effect. Metode common effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi
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data panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan
hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu
maka kita bisa menggunakan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan
individu maka kita menggunakan metode Ordinary Least square (OLS) untuk mengestimasi
data panel. Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan
menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Dimasukkan
variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita
tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya
derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter
(Widarjono 2007).
Sesuai dengan jenis data yang digunakan, maka langkah-langkah berikutnya adalah
sebagai berikut (Widarjono, 2007):
1. Melakukan estimasi dengan fixed effect
2. Melakukan uji Chow- (Pool vs Fixed Effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model pool (common)
H1 : Menggunakan model fixed effect
Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (common) tanpa
variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan
apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep
berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F
statistik.
Jika Ho diterima, maka pengujian selesai sampai pada Uji Chow saja.
3. Estimasi dengan Random Effect
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4. Melakukan uji Hausman (Random vs Fixed effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model random effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah
penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide
bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan
Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di
lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji
hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa
dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Jika Ho diterima, maka pengujian
selesai sampai di Uji Hausman. jika Ho ditolak maka menggunakan model fixed effect.

3.4.4

Uji Asumsi Klasik
Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear Unbiased

Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan metode Ordinary Least
Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model regresi dikatakan BLUE apabila
tidak terdapat Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi.

3.4.4.1 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya
korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak
mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. Ada atau tidaknya
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multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi di antara masing-masing
variabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel lebih besar dari 0.8
maka terjadi multikolinearitas (Widarjono, 2007).

3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji

heteroskedastisitas

bertujuan

menguji

apakah

dalam

regresi

terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas.
Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas
(Widarjono, 2007), salah satunya dengan menggunakan uji White yakni dengan melihat
probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu:
Ho : Tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Ada heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka
terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas.

3.4.4.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya korelasi di antara
anggota observasi yang berbeda waktu. Autokorelasi merupakan korelasi antara satu
variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Salah satu uji yang dapat dilakukan
untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam suatu observasi adalah dengan
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menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier
(LM) ini sebagai berikut :
Ho : Tidak ada autokorelasi
Ha : Ada autokorelasi
Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari
Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi
(Widarjono, 2007).

3.4.5

Teknik Pengujian Hipotesa
Uji hipotesa dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple

regression). Model regresi berganda atau model regresi majemuk merupakan suatu model
regresi yang terdiri atas lebih dari satu variable independen. Analisis ini dilakukan untuk
mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel
independen dalam penelitian ini, yaitu debt ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba
rugi, ukuran KAP, dan variabel dependen yaitu audit lag. Selain itu, untuk mengetahui
sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial
maupun secara simultan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Yit = C(1)it + C(2)X1it + C(3)lnX2it + C(4)X3it + C(5)X4it + C(6)X5it + eit

Keterangan :
Y

=

Audit lag, dihitung secara kuantitatif per hari.

C(1)

=

konstanta
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C(2),C(3),C(4),C(5),C(6)

=

koefisien masing-masing variabel independen

X1

=

Debt ratio

X2

=

Ukuran

Perusahaan

(dirubah

dari

rupiah

menjadi ln)
X3

=

Umur Perusahaan

X4

=

Laba

Rugi,

diproksikan

dengan

variabel

dummy.
X5

=

Ukuran KAP, diproksikan dengan variabel

dummy.
e

3.4.6

=

Variabel Pengganggu (error)

Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (debt ratio, ukuran

perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, opini auditor, ukuran KAP,) secara individu
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Audit lag) dengan asumsi nilai
variabel yang lain adalah konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan
probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%.
Kriteria pengujiannya sebagai berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima
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3.4.7

Uji F (Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (debt ratio, ukuran

perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, opini auditor, ukuran KAP) secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Audit lag). Pengujian ini
dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien
regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima

3.4.8

Uji Koefisien Determinasi (R2)
Widarjono (2007) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) dapat mengukur

kebaikan sesuai (goodness of fit) dari persamaan regresi yaitu seberapa besar proporsi
variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien regresi
terletak diantara 0 dan 1. Apabila nilai R2 = 1, berarti variasi variabel independen yang
digunakan dalam model dapat dijelaskan 100% dari variasi variabel dependen, jika R2 = 0
berarti tidak ada sedikitpun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel
independen terhadap variabel dependen.
Dapat disimpulkan bahwa bagus tidaknya suatu model bukanlah ditentukan oleh R 2
yang tinggi, namun harus lebih memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari variabel
independen dengan variabel dependen dan arti statistik. Berhubung penelitian ini
menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai
adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran
sampel.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real
estate yang terdaftar dan telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI dipilih sebagai
sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama di
Indonesia. Pemilihan sampel pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI
didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, industri ini memiliki karakteristik yang
berbeda dari jenis bisnis lainnya serta mengandung aspek bisnis dan keuntungan. Kedua,
perusahaan property dan real estate memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka
panjang dikarenakan karakteristik industri yang memiliki tren nilai jual meningkat.
Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan metode purposive sampling atas populasi
penelitian, diperoleh 34 perusahaan property dan real estate dengan periode pengujian
selama 3 tahun (2008 – 2010), maka jumlah seluruh sampel yang diteliti adalah sebanyak
102 sampel penelitian.
Berikut rincian pemilihan sampel perusahaan property dan real estate :
Tabel 4.1
Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan
Kriteria

Jumlah

Perusahaan property dan real estate yang
terdaftar di BEI selama periode penelitian

54
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2008 – 2010
Perusahaan property dan real estate yang

(6)

delisting atau tidak aktif, atau belum
terdaftar di BEI pada awal periode penelitian
2008 – 2010
Emiten yang tidak melaporkan laporan

(0)

keuangan dengan tahun buku yang berakhir
31 Desember 2008, 2009, dan 2010.
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan

(3)

tahunan secara lengkap
Jumlah perusahaan property dan real estate

34

yang datanya tersedia.
Periode penelitian 2008 – 2010

3

Total seluruh sampel penelitian

102

Sumber : data diolah penulis

4.2.

Hasil Pengujian Data

4.2.1 Statistik Deskriptif
Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 menunjukkan informasi antara lain, jumlah
sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi
pada masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen, yang
dihitung berdasarkan data secara keseluruhan. Namun nilai maksimum dan minimum pada
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variabel laba rugi dan ukuran KAP tidak dihitung karena kedua variabel tersebut merupakan
variabel dummy.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif
AUDIT_LAG

DEBT

SIZE

AGE

LABARUGI SIZEKAP

Mean

82.20588

0.319118 2.13E+12 10.00000

0.411765

0.352941

Median

81.00000

0.275000 1.44E+12 10.50000

0.000000

0.000000

Maximum

107.0000

0.790000 9.38E+12 21.00000

Minimum

69.00000

0.040000 1.27E+11 1.000000

Std. Dev.

8.300345

0.201770 2.45E+12 6.085253

0.499554

0.485071

Observations

34

34

34

34

34

34

Sumber : Output EViews
Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total observasi sebesar
34 sampel sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.2, diketahui bahwa :
1. Rata-rata audit lag dari seluruh perusahaan sampel adalah 82.20588 hari dengan
standar deviasi 8.300345 hari. Lama audit lag terbesar pada perusahaan sampel
adalah selama 107 hari yakni PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk tahun 2008
dan PT Duta Anggada Realty Tbk tahun 2008, sedangkan lama audit lag terkecil
pada perusahaan sampel adalah selama 69 hari yakni
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DEVELOPMENT Tbk tahun 2008, PT Duta Anggada Realty Tbk 2009, PT JAYA
REAL PROPERTY Tbk tahun 2008, dan PT RODA VIVATEX Tbk tahun 2010.
2. Variabel debt ratio perusahaan property dan real estate menujukkan nilai rata-rata
proporsi hutang sebesar 0.319118 dengan standar deviasi sebesar 0.201770. debt
ratio terbesar adalah 0.790000 yakni PT Duta Anggada Realty Tbk tahun 2009 dan
debt ratio terkecil adalah sebesar 0.040000 yakni PT CITRA KEBUN RAYA AGRI
Tbk tahun 2008.
3. Variabel ukuran perusahaan yang diproksi berdasarkan total asset perusahaan
property dan real estate menunjukkan nilai rata-rata total asset sebesar Rp
2.130.000.000.000,- nilai total asset terbesar pada perusahaan sampel yaitu sebesar
Rp 9.380.000.000.000,- yakni PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk tahun 2010 dan
nilai

total

asset

terkecil

pada

perusahaan

sampel

yaitu

sebesar

Rp

1.270.000.000.000,- yakni PT CITRA KEBUN RAYA AGRI Tbk tahun 2008.
4. Variabel umur perusahaan menunjukkan nilai rata-rata 10 tahun dari 34 sampel
penelitian pada perusahaan property dan real estate dengan standar deviasi sebesar
6.085253. Umur perusahaan terbesar adalah 21 tahun yakni PT BHUWANATALA
INDAH PERMAI Tbk, PT Intiland Development Tbk, PT PAKUWON JATI Tbk,
dan umur perusahaan terkecil 1 tahun yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT
LAGUNA CIPTA GRIYA Tbk, PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk, PT
CIPUTRA PROPERTY Tbk, PT COWELL DEVELOPMENT Tbk, PT BUKIT
DARMO PROPERTY Tbk, PT BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.
5. Variabel laba rugi perusahaan menunjukkan nilai rata-rata 0.411765 dengan standar
deviasi sebesar 0.499554.
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6. Variabel ukuran KAP menunjukkan statistik deskriptif pada nilai rata-rata sebesar
0.352941dengan standar deviasi 0.485071.
Berdasarkan lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-36/PM/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 dengan laporan akuntan dengan
pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir
bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total observasi sebanyak
34 sampel sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.2, diketahui bahwa rata-rata audit lag dari
seluruh perusahaan sampel adalah 82.20588 hari dengan standar deviasi 8.300345 hari.
Rata-rata lamanya pelaporan audit (audit lag) pada perusahaan property dan real estate
tersebut masih berada dalam batas penyampaian laporan keuangan ke BAPEPAM. Hal ini
menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu menyampaikan pelaporan
keuangan secara tepat waktu untuk dilaporkan ke publik sesuai ketentuan BAPEPAM, yakni
dapat lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan selama 90 hari. Meskipun demikian, nilai
maksimal audit lag pada perusahaan sampel adalah selama 107 hari, ini menunjukkan masih
terdapat suatu penyimpangan dari ketentuan BAPEPAM tersebut.

4.2.2 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi
normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan
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menggunakan uji Jarque-Bera. Hipotesa yang digunakan dalam uji normalitas adalah
sebagai berikut :
H0 : data terdistribusi normal
Ha : data tidak terdistribusi normal
Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka dapat
dikatakan populasi data terdistribusi normal atau menerima H0 (Winarno, 2009). Dari hasil
pengujian didapatkan bahwa populasi data terdistribusi normal. Hasil pengujian dapat dilihat
pada gambar 4.1 sebagai berikut :
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas
10

Series: Residuals
Sample 1 34
Observations 34

8

6

4

2

0

-10

-5

0

5

10

15

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.99e-14
-1.350164
19.30982
-11.19713
6.625134
0.825330
3.595506

Jarque-Bera
Probability

4.362349
0.112909

20

Sumber : Output EViews
Dari hasil pengujian normalitas pada gambar 4.1 terlihat bahwa keseluruhan variabel
memiliki probabilitas lebih besar dari α = 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel
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Debt Ratio, Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Laba rugi, Ukuran KAP terdistribusi
normal.

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel
Data panel merupakan kombinasi dari data time series dan cross section. Metode
data panel digunakan untuk mengatasi interkolerasi diantara variabel-variabel bebas yang
pada akhirnya dapat mengakibatkan kesalahan penaksiran regresi. Dalam metode data panel
pertama-tama data diuji dengan menggunakan uji chow untuk menentukan medel regresi
antara common effect atau fixed effect. Apabila pada data yang digunakan pada uji chow
tidak lulus uji, maka pengujian harus dilanjutkan ke uji Hausman.

4.2.3.1 Uji Chow
Uji Chow digunakan untuk memilih model mana yang akan dipakai dalam model
regresi antara common effect dan fixed effect. Langkah pertama adalah melakukan estimasi
dengan fixed effect. Selanjutnya dilakukan uji chow untuk menentukan apakah model regresi
yang digunakan adalah common effect atau fixed effect. Hipotesis yang digunakan adalah
sebagai berikut :
H0 : menggunakan model common effect
Ha : menggunakan model fixed effect
Apabila probabilitas dari cross section F lebih besar dibandingkan α, maka H0
diterima atau dengan kata lain menolak Ha
Tabel 4.3
Hasil Uji Chow
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Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

Cross-section F

7.035647

(11,17)

0.0002

Cross-section Chi-square

58.284305 11

0.0000

Sumber : Output EViews
Dari hasil uji chow yang terdapat dalam tabel 4.3 nilai F hitung sebesar 7,035647
sedangkan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), df1 = 4, df2 = 97 (n-k atau 102-5)
maka F tabel sebesar 2,46. Setelah dibandingkan antara F hitung dengan F tabel, maka
didapat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dimana 7,035647 lebih besar dari 2,46 maka
tolak Ho yang artinya dilanjutkan ke model random effect. Kemudian jika probabilitas dari
cross section F lebih kecil dari 0,05 dimana probabilitas dari cross section sebesar 0,0002
lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang artinya dilanjutkan ke model random effect.

4.2.3.2 Uji Hausman
Dikarenakan hasil yang diperoleh dari uji chow adalah menolak H0 maka pengujian
dilanjutkan dengan menggunakan estimasi random effect. Hipotesis yang digunakan adalah
sebagai berikut :
H0 : menggunakan model random effect
Ha : menggunakan model fixed effect
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Apabila probabilitas dari cross section F lebih besar dibandingkan α, maka H0
diterima atau dengan kata lain menolak Ha
Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: UJIHAUSMAN
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Test Summary

Statistic

Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random

15.061680 5

0.0101

Sumber : Output Eviews
Dari hasil uji hausman yang terdapat dalam tabel 4.4 nilai F hitung sebesar
15.061680 sedangkan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), df1 = 4, df2 = 97 (n-k
atau 102-5) maka F tabel sebesar 2,46. Setelah dibandingkan antara F hitung dengan F tabel,
maka didapat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dimana 15.061680 lebih besar dari
2,46 maka tolak Ho yang artinya menggunakan model fixed effect. Kemudian jika
probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 dimana probabilitas dari cross section
sebesar 0.0101 lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang artinya menggunakan model fixed
effect.
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4.2.4

Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan

hubungan yang valid atau tidak bias pada model regresi yang akan digunakan. Suatu
penelitian dikatakan telah memenuhi uji asumsi klasik apabila telah memenuhi syarat non
multikolinearitas, non heteroskedastisitas, dan non autokolerasi.

4.2.4.1 Uji Multikolineritas
Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya
hubungan linear atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang dijelaskan dalam
model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian yaitu
degan menguji korelasi (r) antar variabel independen, apabila koefisien korelasi berada
diatas 0,8 maka diduga terjadi masalah multikolineritas dalam model dan sebaliknya apabila
koefisien korelasi berada dibawah 0,8 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinearitas
dalam model (Ajija dkk, 2011).
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas
DEBT

SIZE_LN

AGE

DEBT

1.000000

-0.324338

0.307516

-0.101510

0.170471

SIZE_LN

-0.324338

1.000000

0.346959

-0.381942

0.533171

AGE

0.307516

0.346959

1.000000

0.119621

0.359311

LABARUGI -0.101510 -0.381942

0.119621

1.000000

-0.367806

0.359311

-0.367806

1.000000

SIZEKAP

0.170471

0.533171

LABARUGI SIZEKAP
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Sumber : Output EViews
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa
dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena koefisien korelasi antar variabel
independen berada dibawah 0,8. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan
korelasi antar variabel independen debt ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba
rugi dan ukuran KAP, atau dengan kata lain tidak adanya hubungan linear antar variabel
independen dalam model regresi.

4.2.4.2 Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
kesamaan varians dari residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Untuk
menguji ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji white.
Hipotesa yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :
H0 : tidak ada heterokedastisitas
Ha : ada hubungan heterokedastisitas
Apabila nilai

probalilitas Obs*R-squared lebih besar dari α = 5%, maka dapat

dikatakan bahwa data bebas dari adanya heteroskedastisitas atau dengan kata lain H0 diterima
(Winarno, 2007). Tabel 4.6 berikut menunjukkan hasil pengujian uji heteroskedastisitas.
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

1.022795

Prob. F(5,28)
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Obs*R-squared

5.250808

Prob. Chi-Square(5) 0.3860

Scaled explained SS 4.621431

Prob. Chi-Square(5) 0.4638

Sumber : Output EViews
Dari hasil uji white yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diatas maka dapat disimpulkan
data bebas dari adanya heteroskedastisitas karena nilai probabilitas Obs*R-squared lebih
besar dari α (0.3860 > 0.05), artinya H0 diterima atau tidak ada heterokedastisitas.

4.2.4.3 Uji Autokolerasi
Uji Autokolerasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui
ada tidaknya korelasi dari observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk
menguji ada tidaknya autokolerasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Lagrange
Multiplier (LM). Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H0 : tidak ada korelasi serial (serial correlations)
Ha : ada korelasi serial (serial correlations)
Apabila nilai probabilitas dari Obs*R-squared lebih besar dari nilai α = 5%, maka H0
diterima atau tidak terdapat masalah korelasi serial.
Tabel 4.7
Hasil Uji Autokolerasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

1.625416 Prob. F(2,26)
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Obs*R-squared

3.778637 Prob. Chi-Square(2)

0.1512

Sumber : Output EViews
Berdasarkan uji LM yang ditunjukkan pada tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan
bahwa data tidak mengalami masalah autokolerasi dalam regresi. Hal tersebut dapat
diketahui dari nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar daripada nilai α =5% (0.1512 >
0.05) yang artinya H0 diterima atau tidak ada masalah autokolerasi.
Jadi, seluruh data yang dianalisis telah memenuhi uji asumsi klasik, dimana hasilnya
menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak
terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Sehingga model yang diperoleh
telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yakni telah memenuhi sifat Best Linear
Unbiased Estimator (BLUE).

4.2.5

Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dua

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini model yang
digunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil
analisis regresi dapat ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut :
Tabel 4.8
Analisis Regresi Berganda
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: AUDIT_LAG
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Method: Panel Least Squares
Date: 07/11/12 Time: 13:17
Sample: 2008 2010
Periods included: 3
Cross-sections included: 12
Total panel (unbalanced) observations: 34

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

179.8673

44.71297

4.022709

0.0004

DEBT

-23.85237

8.799216

-2.710738

0.0113

SIZE_LN

-3.561366

1.595956

-2.231494

0.0338

AGE

0.577515

0.285940

2.019707

0.0531

LABARUGI

3.000029

3.242770

0.925144

0.3628

SIZEKAP

4.207395

3.412917

1.232786

0.2279

Sumber : Output EViews
Dari hasil analisis regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.8 maka didapatkan
persamaan regresi sebagai berikut :
AUDIT_LAG = 179,8673 – 23,85237DEBT -3,561366SIZE_LN + 0,577515AGE +
3,000029LABARUGI + 4,207395SIZEKAP
Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
a. Koefisien konstanta sebesar 179,8673 artinya jika variabel DEBT (debt ratio),
SIZE_LN (ukuran perusahaan), AGE (umur perusahaan), LABA RUGI dan
SIZEKAP (ukuran KAP) bernilai konstan, maka audit lag perusahaan property dan
real estate tahun 2008-2010 akan mengalami kenaikan sebesar 179 hari.
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b. Koefisien regresi untuk debt ratio (DEBT) sebesar – 23,85237 berarti variabel
DEBT berpengaruh negatif terhadap audit lag perusahaan property dan real estate
tahun 2008-2010. Jadi koefisien regresi debt ratio sebesar - 23.85237 menyatakan
bahwa setiap penurunan 1 satuan total utang, lama waktu pelaporan audit (audit lag)
lebih lama 0,23 hari. Dan sebaliknya, jika total utang perusahaan meningkat 1 satuan,
maka audit lag akan lebih cepat 0,23 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
Nilai probabilitas variabel debt ratio sebesar 0,0113. Nilai P-Value 0,0113 lebih
kecil dari nilai signifikansi α 0,05.
c. Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (SIZE) sebesar -3,561366 berarti variabel
SIZE berpengaruh negatif terhadap audit lag perusahaan property dan real estate
tahun

2008-2010.

Jadi

koefisien

regresi

ukuran

perusahaan

sebesar

1.400.000.000.000,- menyatakan bahwa setiap penurunan 1 satuan total asset
perusahaan, lama waktu pelaporan audit (audit lag) akan lebih lama 3,56 hari. Dan
sebaliknya, jika total asset perusahaan meningkat 1 satuan, maka audit lag akan lebih
cepat 3,56 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Nilai probabilitas
variabel ukuran perusahaan (lnsize) sebesar 0,0338. Nilai P-Value 0,0338 lebih kecil
dari nilai signifikansi α 0,05.
d. Koefisien regresi untuk umur perusahaan (AGE) sebesar 0,577515 berarti variabel
AGE berpengaruh positif terhadap audit lag perusahaan property dan real estate
tahun 2008-2010. Semakin besar umur perusahaan semakin pendek audit lag. Jadi
koefisien regresi AGE sebesar 0.577515 menyatakan bahwa semakin muda 1 tahun
umur perusahaan, lama waktu pelaporan audit (audit lag) lebih lama 0,57 hari. Dan
sebaliknya, jika umur perusahaan bertambah 1 tahun, maka audit lag lebih cepat
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0,57 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Nilai probabilitas variabel
umur perusahaan sebesar 0,0531. Nilai P-Value 0,0531 lebih besar dari nilai
signifikansi α 0,05.
e. Koefisien regresi untuk laba rugi sebesar 3,000029 berarti variabel laba rugi
berpengaruh positif terhadap audit lag perusahaan property dan real estate tahun
2008-2010. Perusahaan yang mendapatkan laba, waktu pelaporan audit (audit lag)
lebih cepat sebesar 3 hari. Dan sebaliknya, jika perusahaan yang mengalami rugi,
lama waktu pelaporan audit (audit lag) lebih lama sebesar 3 hari dengan asumsi
variabel bebas lainnya tetap. Perusahaan yang mendapat laba 3 hari lebih cepat
daripada perusahaan yang mengalami rugi. Nilai probabilitas variabel laba rugi
0,3628. Nilai P-Value 0,3628 lebih besar dari nilai signifikansi α 0,05.
f.

Koefisien regresi untuk ukuran KAP (SIZEKAP) 4,207395 berarti SIZEKAP
berpengaruh positif terhadap audit lag perusahaan property dan real estate tahun
2008-2010. KAP selain Big Four, lama waktu pelaporan audit (audit lag) lebih lama
sebesar 4,21 hari. Dan sebaliknya, jika KAP Big Four, maka waktu pelaporan audit
(audit lag) lebih cepat sebesar 4,21 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
KAP selain Big Four lebih lama 4,21 hari dibandingkan KAP Big Four. Nilai
probabilitas variabel ukuran KAP 0,2279. Nilai P-Value 0,2279 lebih besar dari
tingkat signifikansi α 0,05.

4.2.6 Uji t (parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen dengan cara membandingkan level of significant (α)
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= 5% dengan probabilitas masing-masing variabel independen. Dalam penelitian ini variabel
independen terdiri dari debt ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran
KAP sedangkan variabel dependennya yaitu audit lag. Kriteria dalam uji t yaitu apabila
probabilitas ≤ α maka H0 ditolak, dan sebaliknya apabila probabilitas > α , maka H0
diterima.
Tabel 4.9
Hasil Uji t (Parsial)
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: AUDIT_LAG
Method: Panel Least Squares
Date: 07/11/12 Time: 13:48
Sample: 2008 2010
Periods included: 3
Cross-sections included: 12
Total panel (unbalanced) observations: 34
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

179.8673

44.71297

4.022709

0.0004

DEBT

-23.85237

8.799216

-2.710738

0.0113

SIZE_LN

-3.561366

1.595956

-2.231494

0.0338

AGE

0.577515

0.285940

2.019707

0.0531

LABARUGI

3.000029

3.242770

0.925144

0.3628

SIZEKAP

4.207395

3.412917

1.232786

0.2279

Sumber : Output EViews
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Hipotesa 1 :
H0 : Debt Ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010.
Ha : Debt Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada perusahaan
property dan real estate periode 2008-2010.
Dari hasil uji t pada tabel 4.9, variabel Debt Ratio memiliki nilai probabilitas sebesar
0,0113 lebih kecil daripada nilai α = 5% (0,0113 > 0,05) yang berarti H0 ditolak atau dengan
kata lain variabel Debt Ratio secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Audit Lag.
Hipotesa 2 :
H0 : Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010.
Ha : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9, nilai probabilitas pada variabel Ukuran
perusahaan sebesar 0.0338 lebih besar dibandingkan dengan α = 5% (0.0338 > 0,05) artinya
secara parsial variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit
Lag atau dengan kata lain menolak H0.
Hipotesa 3 :
H0 : Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010.
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Ha : Umur perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010.
Dari hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa variabel
umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag secara
parsial. Hal tersebut diketahui dari nilai probabilitas umur perusahaan sebesar 0.0531 lebih
besar dibanding α =5% (0.0531 ≤ 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial
variabel umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Audit lag
atau dengan kata lain H0 diterima.
Hipotesa 4 :
H0 : laba rugi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada perusahaan
property dan real estate periode 2008-2010.
Ha : laba rugi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada perusahaan
property dan real estate periode 2008-2010.
Dari hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa variabel
laba rugi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit lag secara parsial. Hal
tersebut diketahui dari nilai probabilitas laba rugi sebesar 0.3628 lebih besar dibanding α
=5% (0.3628 ≤ 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel laba rugi tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Audit lag atau dengan kata lain menerima
H0.
Hipotesa 5 :
H0 : Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010.
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Ha : Ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Lag pada perusahaan
property dan real estate periode 2008-2010.
Dari hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa variabel
ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit lag secara partial. Hal
tersebut diketahui dari nilai probabilitas laba rugi sebesar 0.2279 lebih besar dibanding α
=5% (0.2279 ≤ 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel ukuran KAP
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Audit lag atau dengan kata lain
menerima H0.

4.2.7 Uji F (Simultan)
Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua variabel
independen terhadap variabel dependen dengan cara membandingkan probabilitas (Fstatistic) dengan level of significant (α = 5%). Apabila nilai probabilitas ≤ 0,05 maka
menolak H0 dan sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0,05 maka menerima H0.
Tabel 4.10
Hasil Uji F (Simultan)
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: AUDIT_LAG
Method: Panel Least Squares
Date: 07/11/12 Time: 13:48
Sample: 2008 2010
Periods included: 3

PENGARUH DEBT..., ELSA WINDA, Ak.-IBS, 2012

74

Cross-sections included: 12
Total panel (unbalanced) observations: 34
R-squared

0.362915

Mean dependent var

82.20588

Adjusted R-squared

0.249150

S.D. dependent var

8.300345

S.E. of regression

7.192380

Akaike info criterion

6.942707

Sum squared resid

1448.449

Schwarz criterion

7.212064

Log likelihood

-112.0260

Hannan-Quinn criter.

7.034565

F-statistic

3.190041

Durbin-Watson stat

1.298546

Prob(F-statistic)

0.021048

Sumber : Output EViews
Hipotesa 6 :
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Debt Ratio, ukuran
perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP terhadap Audit lag pada
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010.
Ha : terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Debt Ratio, ukuran
perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP terhadap Audit lag pada
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010.
Dari hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa
secara simultan semua variabel independen yaitu Debt Ratio, ukuran perusahaan, umur
perusahaan, laba rugi, ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen, Audit lag. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas (F-statistic) ≤ nilai α
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(0.021048 ≤ 0,05), artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen atau menolak H0.

4.2.8 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi
variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien determinasi juga
digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data yang diteliti dalam regresi
berganda. Dalam penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, sehingga
alternatif lain yang digunakan yaitu nilai adjusted r2. Hasil pengujian koefisien determinasi
ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut
Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: AUDIT_LAG
Method: Panel Least Squares
Date: 07/11/12 Time: 13:48
Sample: 2008 2010
Periods included: 3
Cross-sections included: 12
Total panel (unbalanced) observations: 34
R-squared

0.362915

Mean dependent var

82.20588

Adjusted R-squared

0.249150

S.D. dependent var

8.300345
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S.E. of regression

7.192380

Akaike info criterion

6.942707

Sum squared resid

1448.449

Schwarz criterion

7.212064

Log likelihood

-112.0260

Hannan-Quinn criter.

7.034565

F-statistic

3.190041

Durbin-Watson stat

1.298546

Prob(F-statistic)

0.021048

Sumber : Output EViews
Dari hasil pengujian pada tabel 4.11 nilai adjusted r2 adalah 0.249150 atau 24,9%,
artinya variabel Debt Ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP
mampu mempengaruhi dan menjelaskan variabel Audit lag sebesar 24,9% sisanya 75,1%
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini seperti opini
audit, profitabilitas (rasio profit margin, ROA, ROE), kepemilikan publik.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 Pengaruh Debt Ratio terhadap Audit lag
Berdasarkan hipotesa 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa debt ratio memiliki
pengaruh signifikan terhadap Audit lag pada perusahaan poperty dan real estate. Debt ratio
yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki total debt yang lebih besar
daripada total asset. Debt ratio mungkin mengindikasikan kesehatan finansial perusahaan.
Debt ratio yang tinggi menggambarkan kegagalan perusahaan dan meningkatkan fokus
auditor bahwa laporan keuangan kurang reliable. Hal ini karena tingginya debt ratio secara
normal berhubungan dengan tingginya risiko yang dapat disebabkan oleh buruknya kinerja
manajemen dan fraud. Debt ratio yang tinggi juga terkait dengan masalah likuiditas dan
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going concern dimana membutuhkan proses audit yang lebih panjang. Namun menelaah
pada karakteristik industri property dan real estate yang mengandung aspek bisnis dan
keuntungan serta banyaknya orang yang melakukan investasi serta spekulasi maka jumlah
debt ratio yang tinggi tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai bad news. Kemungkinan
tingginya angka tersebut disebabkan perusahaan memiliki nilai investasi yang besar dimana
pembiayaan investasi tersebut didanai dari utang kepada pihak bank maupun pihak lainnya.
Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) yang berpendapat
bahwa jumlah total debt yang besar merupakan hal yang wajar pada kondisi ekonomi seperti
saat ini, yang terpenting adalah adanya pengungkapan memadai dari pihak manajemen
perusahaan terkait dengan tingginya debt proportion dalam perusahaan sehingga tidak akan
menghambat auditor dalam melakukan pekerjaan audit.
4.3.2

Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Audit lag
Berdasarkan hipotesa 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan

memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit lag pada perusahaan poperty dan real estate.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sistya Rachmawati (2008), Subekti dan
Widiyanti (2004) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran
perusahaan terhadap audit lag. Hasil penelitian ini juga mendukung landasan teori yang ada
yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan
lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, karena semakin besar perusahaan,
semakin banyak memiliki sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi
yang canggih serta memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga akan semakin
cepat dalam penyelesaian laporan keuangan. Selain itu, perusahaan besar juga akan lebih
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tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan untuk menjaga image atau citra
perusahaan di mata publik.

4.3.3 Pengaruh Umur perusahaan terhadap Audit lag
Berdasarkan hipotesa 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit lag pada perusahaan poperty dan real estate.
Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Saleh, 2004 yang mengakatakan bahwa
perusahaan dengan umur yang makin tua, cenderung untuk lebih terampil dalam
pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena
perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup. Hasil penelitian ini juga tidak di
mendukung penelitian Almilia dan Setiady (2006).
4.3.4 Laba rugi perusahaan terhadap Audit lag
Berdasarkan hipotesa 4, hasil penelitian menunjukkan bahwa laba rugi perusahaan
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit lag pada perusahaan poperty dan real
estate. Penelitian ini tidak didukung oleh Utami (2006) yang menyatakan variabel laba rugi
berpengaruh signifikan terhadap audit lag. Utami (2006) juga mengungkapkan jika
perusahaan mengalami kerugian maka kemungkinan besar audit lag lebih panjang
dibandingkan ketika perusahaan memperoleh laba.
4.3.5

Ukuran KAP perusahaan terhadap Audit lag
Berdasarkan hipotesa 5, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP

perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit lag pada perusahaan property
dan real estate. Penelitian ini tidak didukung oleh Rachmawati (2008), Subekti dan
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Widiyanti (2004) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran KAP
perusahaan terhadap audit lag.
4.3.6 Pengaruh Debt ratio, Ukuran

perusahaan, Umur perusahaan, Laba rugi,

Ukuran KAP terhadap Audit lag
Berdasarkan hasil uji F (simultan) variabel independen yaitu Debt ratio, ukuran
perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen, Audit lag. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas (Fstatistic) ≤ nilai α (0.021048 ≤ 0,05), artinya semua variabel independen secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal tersebut menunjukkan bahwa
panjangnya audit lag dapat dipengaruhi oleh variabel Debt ratio, ukuran perusahaan, umur
perusahaan, laba rugi, ukuran KAP apabila dilakukan secara bersama-sama.
Jika kelima variabel tersebut digunakan secara bersama-sama maka akan
mempengaruhi lamanya audit lag, sehingga kelima variabel tersebut dapat dijadikan sebagai
pengambilan keputusan untuk mencegah panjangnya audit lag pada perusahaan property
dan real estate.

4.4

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Debt ratio ukuran

perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP terhadap Audit lag perusahaan
property dan real estate 2008-2010, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai
pertimbangan serta dimanfaatkan oleh perusahaan property dan real estate, auditor dan juga
pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
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Audit lag perusahaan property dan real estate. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua
variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap audit lag yakni Debt ratio dan
ukuran perusahaan.
Nilai utang yang tinggi dapat mengindikasikan adanya masalah likuiditas pada
perusahaan yang dapat meningkatkan fokus auditor selama proses audit dan berdampak
pada panjangnya audit lag serta mempengaruhi going concern perusahaan. Namun
menelaah pada karakteristik industri property dan real estate dimana modal investasi yang
dibutuhkan pada industri ini sangat besar maka, jumlah debt ratio yang tinggi kemungkinan
disebabkan oleh besarnya nilai investasi yang dimiliki perusahaan dimana pembiayaan
investasi tersebut didanai dari utang kepada pihak bank maupun pihak lainnya. Untuk itu
disarankan kepada manajer perusahaan property dan real estate untuk mencari alternatif lain
dalam pendanaan investasi misalnya menjalin lebih banyak kerjasama dengan pihak lain.
Dengan begitu jumlah utang akan mengecil serta dapat menarik investor baru agar
menanamkan modalnya di perusahaan.
Dalam penelitian ini ditemukan adanya pengaruh signifikan antara variabel
independen ukuran perusahaan dengan variabel dependen audit lag. Melihat karakteristik
industri property dan real estate yang memiliki nilai investasi besar maka dapat dipastikan
perusahaan yang terdapat pada industri ini merupakan perusahaan yang besar (dilihat dari
total asset). Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya serta staf akuntansi yang
banyak dan didukung dengan sistem informasi yang canggih. Disamping itu perusahaan
besar biasanya cenderung menyampaikan laporan keuangan tepat waktu karena dipantau
oleh banyak pihak. Adanya dua variabel yakni debt ratio dan ukuran perusahaan yang
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berpengaruh signifikan pada penelitian ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi
perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dimasa mendatang.
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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 debt ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, dan
ukuran KAP dapat mempengaruhi lamanya audit lag, baik secara parsial maupun simultan, pada
industri Property dan Real Esatate yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan terhadap 43
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu tahun 2008 hingga
tahun 2010 melalui analisis statistik deskriptif dan persamaan regresi berganda.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel Debt ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit lag perusahaan
property dan real estate periode 2008-2010. Selain itu dalam model regresi variabel debt
ratio memiliki tanda negatif yang mengartikan bahwa pengaruh debt ratio terhadap audit
lag berlawanan arah, namun memiliki pengaruh yang signifikan secara partial terhadap
audit lag. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya kemungkinan disebabkan
karena objek penelitian yang digunakan berbeda.
2. Variabel Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit lag
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010. Selain itu dalam model regresi
variabel ukuran perusahaan memiliki tanda negatif yang mengartikan bahwa pengaruh
ukuran perusahaan terhadap audit lag berlawanan arah, namun memiliki pengaruh yang
signifikan secara partial terhadap audit lag. Hasil ini didukung dengan penelitian
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sebelumnya seperti yang diungkapkan Rachmawati (2008) dan Subekti dan Widiyanti
(2004).
3. Variabel Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit lag
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010. Selain itu dalam model regresi
variabel umur perusahaan memiliki tanda positif yang mengartikan bahwa pengaruh umur
perusahaan dapat meningkatkan audit lag, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan
secara partial terhadap audit lag. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya
kemungkinan disebabkan karena objek penelitian yang digunakan berbeda.
4. Variabel Laba rugi perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit lag
perusahaan property dan real estate periode 2008-2010. Selain itu dalam model regresi
variabel laba rugi memiliki tanda positif yang mengartikan bahwa pengaruh laba rugi dapat
meningkatkan audit lag, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara partial
terhadap audit lag. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya kemungkinan
disebabkan karena objek penelitian yang digunakan berbeda.
5. Variabel Ukuran KAP perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit
lag perusahaan property dan real estate periode 2008-2010. Selain itu dalam model regresi
variabel ukuran KAP memiliki tanda positif yang mengartikan bahwa pengaruh ukuran
KAP dapat meningkatkan audit lag, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara
partial terhadap audit lag. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya
kemungkinan disebabkan karena objek penelitian yang digunakan berbeda.
6. Debt ratio, Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Laba rugi, Ukuran KAP secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap Audit lag. Hal ini menunjukkan ketiga variabel
tersebut memiliki pengaruh terhadap panjang pendeknya audit lag. Walaupun secara
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parsial terdapat variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan namun kelima variabel
tersebut sebenarnya sangat mempengaruhi kinerja dari industri property dan real estate.

5.2.

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut :
A. Bagi Perusahaan
Perusahaan diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya mengingat variabel
debt ratio dan Ukuran perusahaan yang paling berpengaruh signifikan terhadap audit lag dalam
penelitian ini. Kinerja yang baik akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan perusahaan,
sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dan terjaga eksistensinya di publik. Pada saat kondisi
perusahaan baik, auditor akan lebih mudah dalam melaksanakan proses auditnya sehingga audit
lag akan lebih pendek dan membuat perusahaan mampu melaporkan laporan keuangan lebih
tepat waktu.

B. Bagi Penelitian Selanjutnya
1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menganalisis lebih mendalam, misalnya
menambahkan variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh terhadap lamanya
audit lag seperti pengaruh opini audit, Klasifikasi industri, kepemilikan publik,
profitabilitas dan lain-lain.
2. Menambah jumlah sampel perusahaan yang akan diteliti serta memilih jenis industri yang
begerak di sektor lain atau menggunakan seluruh jenis industri dengan mengklasifikasikan
jenis industri, misalnya industri keuangan dan non keuangan.
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