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ABSTRACT 
 
 

The aims of the research is to find empirical evidence about the factors that affect 
the time lag of audit report or called audit delay. Audit delay is important issue because it 
can affect the timeliness of accounting information releases. There are four factors used in 
this research: size of the company represented by total assets of the company, profitability of 
the company represented by return on asset ratio, age of the company, and auditor’s 
opinion. The object of this research consist of 15 banking companies listed in Indonesia 
Stock Exchange during the period 2007 – 2009, and the sample was selected based on 
purposive sampling method. Data of this research is pooled data with common effect model. 
Hypothesis test of this research using multiple linier regression. 
 Analysis of descriptive statistic on the sample showed that the average of audit delay 
on banking company is 64,93 days. The results of this research with significant level 5% 
also indicated that return on asset and age of the company has significantly affect on the 
audit delay. While, two other independent variables have no impact to audit delay, they are 
total asset and auditor’s opinion. 
 In conclusion of this research is the average of audit delay on banking company is 
shorter than manufacturing company of the previously research, and also the result showed 
that only profitability and age of the company factor has a strong impact to the audit delay 
on banking company. 
 
Keywords : audit delay, company size, profitability, company age, auditor’s opinion. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan memiliki peran penting dalam proses pengukuran dan penilaian 

kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan, laporan keuangan mencerminkan sikap transparansi 

informasi keuangan dari perusahaan sehingga secara tidak langsung memberikan 

kesempatan kepada publik untuk ikut mengawasi kinerjanya. Umumnya, investor 

menjadikan laporan keuangan sebagai indikator dasar pengambilan keputusan berinvestasi 

untuk masa sekarang dan mendatang, oleh karenanya setiap perusahaan publik diwajibkan 

untuk melaporkan laporan keuangan perusahannya ke publik sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak terkait. 

Berdasarakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terdapat empat karakteristik 

utama dari laporan keuangan yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi 

pemakainya, antara lain dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. 

Relevansi dan keandalan informasi dalam laporan keuangan akan hilang jika tidak disajikan 

secara akurat dan tepat waktu. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.1 : Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia 

tepat pada waktunya. Ini menunjukan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat 

mempengaruhi nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Keterlambatan pelaporan 

keuangan tentunya akan menimbulkan reaksi negatif dari para penggunanya. Informasi yang 

disajikan dengan tidak tepat waktu dapat menggangu proses mengambil keputusan dan 

prediksi ekonomi pihak-pihak terkait, sehingga memberikan peluang yang lebih besar pada 
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tingkat kesalahannya. Ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan ke publik 

dipengaruhi oleh berbagai macam kendala. Salah satu kendala adalah adanya keharusan 

laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik. Proses auditing dapat membutuhkan 

banyak waktu dan sifat kehati-hatian sehingga penyampaian laporan keuangan yang diaudit 

dapat tertunda. 

Auditor sebagai profesi yang mengaudit dan mengeluarkan opini atas laporan 

keuangan perusahaan harus benar-benar independen dan objektif serta memenuhi standar 

audit yang sesuai dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik). Pemenuhan standar audit 

oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak 

peningkatan kualitas hasil auditnya. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar 

membutuhkan waktu semakin lama. Sebaliknya, semakin tidak sesuai dengan standar 

pekerjaan audit semakin pendek waktu yang diperlukan. Kondisi ini dapat menimbulkan 

suatu dilema bagi auditor (Subekti dan Widiyanti, 2004). Lamanya waktu penyelesaian audit 

ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi keuangan auditan tersebut 

dipublikasikan, lama waktu penyelesaian audit inilah yang disebut audit delay. Audit delay  

merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun 

buku hingga tanggal diselesaikannya laporan auditor independen (Ashton et al : 1997, dalam 

Wiwik Utami : 2006). 

Pada tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengeluarkan 

lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Keputusan 80/PM/ 1996, yang mewajibkan 

bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan 

perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 

hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, 
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BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat 

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan 

keuangan 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. Apabila ketetapan ini dilanggar, maka BAPEPAM akan 

mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhinya, peraturan ini memaksa 

perusahaan-perusahaan publik untuk mempercepat audit delay dari batas maksimal 120 hari 

(Kep-80/PM/1996) menjadi 90 hari. 

Audit delay dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian Imam Subekti dan 

Widiyanti (2004) menguji Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay di 

Indonesia, hasilnya faktor tingkat profitabilitas, jenis industri, opini, dan ukuran KAP 

berpengaruh signifikan terhadap variabel audit delay. Wiwik Utami (2006) menguji Analisis 

Determinasi Audit Delay Kajian Empiris di BEJ, dan hasilnya faktor laba/rugi emiten, 

lamanya emiten menjadi klien KAP, dan opini auditor berpengaruh signifikan tehadap audit 

delay, sedangkan ukuran perusahaan, reputasi auditor, rasio hutang terhadap ekuitas, dan 

jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Dalam penelitian Sistya 

Rachmawati (2008) yang menguji Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan 

terhadap Audit Delay dan Timeliness, hasilnya faktor internal yang mempengaruhi audit 

delay adalah size perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi audit delay adalah 

ukuran kantor akuntan publik, sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas, internal auditor 

tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Penelitian yang dilakukan oleh M.G 

Venny C.N dan Ubaidillah (2008) yang meneliti tentang Audit Delay pada Perusahaan 

Manufaktur Studi Kasus : BAPEPAM tahun 2005, hasil penelitian menunjukan opini auditor 
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dan tingkat leverage berpengaruh signifikan terhadap lamanya audit delay, sedangkan 

profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi audit delay. Dalam penelitian 

Galih Seta Perdhana (2009) tentang Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, 

Ukuran KAP, dan Jenis Industri terhadap Audit Lag pada Perusahaan Publik yang Terdaftar 

di BEI menunjukan bahwa faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan dan opini audit memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap lamanya 

audit lag, sedangkan ukuran KAP dan jenis industri memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap lamanya audit lag. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tersebut, terdapat ketidakkonsistenan / 

ketidaksamaan hasil yang diperoleh dari masing-masing penelitian, diantaranya faktor 

ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji 

kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay tersebut, namun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan 

periode penelitiannya, yakni pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode penelitian selama tiga tahun (2007 – 2009), serta penambahan satu 

variabel bebas yang belum banyak digunakan pada penelitian sebelumnya, yaitu umur 

perusahaan. 

Perusahaan perbankan dipilih peneliti sebagai objek penelitian karena perbankan 

merupakan suatu lembaga kepercayaan masyarakat, yakni bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatan usahaannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Oleh sebab itu, laporan keuangan bank 

sangat dibutuhkan oleh publik, sehingga bank dituntut untuk melaporkan laporan keuangan 

yang telah diaudit secara tepat waktu ke publik, dan tidak hanya ke BAPEPAM melainkan 
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juga ke Bank Indonesia. Alasan lain, pada penelitian sebelumnya membuktikan bahwa 

Perusahaan financial / non-manufaktur mengalami audit delay yang lebih pendek dibandingkan 

perusahaan non-financial / manufaktur, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan financial / 

non-manufaktur tidak memiliki saldo perusahaan yang signifikan sehingga audit yang dilakukan 

cenderung tidak membutuhkan waktu yang lama. Perusahaan perbankan tergolong perusahaan 

financial / non-manufaktur yang kebanyakan aset yang dimiliki adalah berbentuk nilai 

moneter sehingga lebih mudah diukur dibandingkan dengan aset yang banyak dimiliki 

perusahaan manufaktur yang berbentuk fisik, maka diharapkan audit delaynya akan lebih 

cepat dan laporan keuangan dapat dilaporkan secara tepat waktu ke publik. 

Dalam penelitian ini akan menguji beberapa faktor, antara lain faktor ukuran 

perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan opini auditor. Penelitian ini tertuang dalam 

judul penelitian : “ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, 

PROFITABILITAS, UMUR PERUSAHAAN, DAN OPINI AUDITOR TERHADAP 

AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI 

BEI.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang sangat penting bagi 

pengambilan keputusan, baik bagi pihak manajemen maupun pihak di luar perusahaan. 

Para pemakai laporan keuangan tidak hanya membutuhkan informasi yang andal tetapi 

juga harus relevan. Relevansi dan keandalan informasi dalam laporan keuangan akan 

hilang jika tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu. Oleh sebab itu, ketepatwaktuan 
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penyajian laporan keuangan ke publik sangat penting, karena bermanfaat bagi para 

pelaku bisnis di pasar modal. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dapat 

dipengaruhi oleh lamanya waktu penyelesaian audit, atau disebut dengan Audit Delay. 

Hal ini menjadi motivasi untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi panjang atau pendeknya audit delay. 

2. Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan atau ketidaksamaan hasil-

hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. 

Ketidakkonsistenan tersebut antara lain pada faktor ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas. Pada penelitian Wiwik Utami (2006), M.G Venny.C.N dan Ubaidillah 

(2008), dan Ahmad dan Kamarudin (2001), menunjukan bahwa faktor ukuran 

perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap audit delay. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Ashton et.al. (1987), Givoly dan Palmon (1982), Na’im (1999) dan 

Halim (2000). Namun dalam penelitian Sistya Rachmawati (2008) menunjukan hal 

sebaliknya, yaitu faktor ukuran perusahaan berhasil berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay, dan hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dyer dan McHugh (1975), 

Carslaw dan Kaplan (1991), dan Subekti dan Widiyanti (2004). Faktor profitabilitas 

dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004), dan Wiwik Utami (2006) menunjukan 

hasil yang signifikan mempengaruhi audit delay, hasilnya sesuai dengan penelitian 

Carslaw dan Kaplan (1991) di Australia, Ahmad dan Kamarudin (2001) di Malaysia. 

Namun sebaliknya, penelitian Sistya Rachmawati (2008), dan M.G Venny.C.N dan 

Ubaidillah (2008), yang hasilnya sesuai dengan penelitian Dyer dan McHugh (1975), 

tidak berhasil membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dan identifikasi masalah di atas, 

permasalahan yang diangkat dalam penilitian ini adalah : 

1. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan opini auditor secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan? 

2. Apakah faktor ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay perusahaan perbankan? 

3. Apakah faktor profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

perusahaan perbankan? 

4. Apakah faktor umur perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay perusahaan perbankan? 

5. Apakah faktor opini auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

perusahaan perbankan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar 

signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, yakni: 

1. Untuk menguji faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan opini 

auditor secara bersamaan mempengaruhi audit delay perusahaan perbankan. 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan secara individual terhadap audit delay 

perusahaan perbankan. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas secara individual terhadap audit delay perusahaan 

perbankan. 

ANALISIS PENGARUH..., MEIDIZA DWI ORCHIDEA, Ak.-IBS, 2010



4. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan secara individual terhadap audit delay 

perusahaan perbankan. 

5. Untuk menguji pengaruh opini auditor secara individual terhadap audit delay perusahaan 

perbankan. 

 

1.5. Pembatasan Masalah Penelitian 

Untuk membatasi luasnya penelitian dan agar penelitian lebih terfokus, maka 

penelitian ini hanya mengukur beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya 

(panjang/pendek) waktu penyelesaian audit (audit delay), antara lain faktor ukuran 

perusahaan yang diproksi berdasarkan total assets perusahaan, profitabilitas yang diproksi 

berdasarkan rasio return on asset (ROA), umur perusahaan yang diukur dari tanggal 

perusahaan listing di BEI, dan opini auditor berdasarkan unqualified opinion dan selain 

unqualified opinion (unqualified with explanatory paragraph or modified wording, 

qualified, adverse or disclaimer). Penelitian ini didasarkan pada regulasi lampiran surat 

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-36/PM/2003. Obyek penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan-perusahaan perbankan yang telah listing dan aktif di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode penelitian 2007 hingga 2009, serta telah menerbitkan laporan 

keuangan yang diaudit serta laporan auditor independennya selama periode 2007, 2008, dan 

2009. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan penelitian ini, antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu, terutama mengenai 

faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan opini auditor terhadap 

audit delay. 

2. Bagi Perusahaan 

Memberikan gambaran kepada perusahaan agar lebih mematuhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban perusahaan terhadap publik. 

Serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, 

sehingga dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif referensi kepada praktisi maupun 

akademis untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang 

lebih sempurna. 

 

1.7. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan 

skripsi dan memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang akan diteliti. Sistematika 

penulisan ini, disusun dalam lima bab yang dirinci sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang yang mendasari 

penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi uraian tinjauan pustaka yang membahas teori yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka teoritis yang menjelaskan penelitian 

terdahulu dan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel 

yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai rancangan penelitian untuk mengatasi permasalahan 

penelitian, variabel dan pengukurannya, prosedur pengumpulan data disertai dengan tahap-

tahapnya, metode analisis data yang menjelaskan bagaimana data dianalisis dan alat analisis 

yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas hasil penelitian yang mencakup deskripsi data penelitian 

yang digunakan, analisis data, penyesuaian literatur, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian, serta saran yang dapat penulis 

berikan berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan dalam kamus akuntansi (Fanuel, 2008 : 403), yakni : 

Laporan keuangan merupakan suatu laporan mengenai kondisi keuangan suatu 
perusahaan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, dan informasi 
keuangan lainnya, seperti laporan mengenai cash flow dan laporan laba ditahan. 
 

Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK 2004 : 2, par 07) : 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, 
sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan 
laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

 

Sedangkan menurut Harahap dalam bukunya Teori Akuntansi (2007 : 201) : 

Laporan Keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. 
Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya 
sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu 
sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau 
accountability. Sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan 
dalam mecapai tujuan. 
 

Hal ini menunjukan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kondisi 

keuangan yang dicapai suatu perusahaan pada waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan 
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moneter, serta laporan keuangan berperan sebagai media komunikasi yang digunakan oleh 

manajemen kepada pihak luar perusahaan sebagai suatu informasi keuangan dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi. 

 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyatan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) 

No.1 (revisi 2009, par 7) yaitu : 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 
kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum 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. 

 

Adapun menurut APB Statement No. 4 yang berjudul Basic Concepts and 

Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises, tujuan 

laporan keuangan digolongkan sebagai berikut : 

a) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, 

hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan 

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). 

b) Tujuan Umum 

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan 

kewajiban perusahaan dengan maksud: 

a. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan; 
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b. Untuk menunjukan posisi keuangan dan investasinya; 

c. Untuk menilai kemampuannya dalam menyelesaikan utang-utangnya; 

d. Menunjukan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk 

pertumbuhan perusahaan. 

2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal 

dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud: 

a. Memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang saham; 

b. Menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada 

kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan 

perusahaan; 

c. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan 

fungsi perencanaan dan pengawasaan; 

d. Menunjukan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka 

panjang. 

3. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan 

kewajiban. 

5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. 

c) Tujuan Kualitatif 

Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statements no. 4 adalah sebgai berikut: 
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1. Relevance 

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Understandability 

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus 

informasi yang dimengerti para pemakainya. 

3. Verifiability 

Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan 

pendapat yang sama. 

4. Neutrality 

Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi 

dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja. 

5. Timeliness 

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila 

diserahkan pada saat yang tepat. 

6. Comparability 

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus 

memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain. 

7. Completeness 

Informasi akuntansi yang disampaikan harus mencakup semua kebutuhan yang layak 

dari para pemakai. 

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa laporan keuangan betujuan memberikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai laporan akan 
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menggunakannya untuk menghitung, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang 

timbul dari keputusan ekonomi yang diambilnya. Selain itu laporan keuangan juga menjadi 

sarana pertanggungjawaban pihak manajemen dan merupakan alat yang penting untuk 

memperoleh informasi secara menyeluruh sehubungan dengan kondisi keuangan serta hasil 

usaha perusahaan pada suatu saat tertentu. Oleh karenanya, laporan keuangan haruslah berisi 

informasi yang benar agar dapat membantu pemakainya dalam pengambilan keputusan dan 

melakukan evaluasi. 

 

c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Terdapat 4 karekteristik kualitatif laporan keuangan yang pokok menurut PSAK, dan 

harus dipenuhi agar laporan keuangan berguna bagi para penggunanya, adalah: 

1. Dapat dipahami 

Laporan keuangan yang diterbitkan haruslah menggunakan bentuk dan istilah yang 

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, agar informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh penggunanya. 

Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekuanan yang wajar. 

2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau 

masa depan, dan menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 
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Selain itu juga, informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan secara lengkap dan tepat 

waktu. 

3. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan yang material, serta menyajikan setiap fakta yang jujur dari yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan, dan dapat diverifikasi. 

4. Dapat dibandingkan 

Informasi akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya untuk mengidentifikasi (trend) posisi dan kinerja perusahaan. Selain itu 

harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain untuk mengevaluasi 

posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

 

d. Regulasi Publikasi Laporan Keuangan 

Regulasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan di pasar modal Indonesia, 

diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui keputusan ketua 

BAPEPAM No.80 tahun 1996, dengan peraturan nomor X.K.2 yang mengatur perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk berkewajiban menyampaikan laporan 

keuangan secara berkala (tahunan dan tengah tahunan) kepada BAPEPAM dan 

mempublikasikan kepada masyarakat luas melalui media massa nasional. 

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Keputusan 80/PM/1996, 

mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan 

keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM 

selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. 
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Namun sejak tanggal 30 September 2003, BAPEPAM semakin memperketat 

peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : 

Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan 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. 

Peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan publik untuk mempercepat audit delay dari 

batas maksimal 120 hari (Kep-80/PM/1996) menjadi 90 hari. Tujuannya agar investor dapat 

lebih cepat memperoleh informasi keuangan yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan 

investasi.  

Regulasi pelaporan laporan keuangan ke publik pada perbankan juga diatur oleh 

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor. 3/22/PBI/2001 tentang 

Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Di dalam PBI tersebut pada pasal 3 dan pasal 4, 

dijelaskan bahwa laporan tahunan bank wajib diaudit oleh akuntan publik, serta laporan 

tahunan bank wajib disampaikan kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada : 

Bank Indonesia; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Lembaga Pemeringkat di 

Indonesia; Asosiasi bank-bank di Indonesia; Institut Bankir Indonesia (IBI); 2 (dua) 

Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; 2 (dua) Majalah ekonomi dan 

keuangan, yang selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir. Oleh 

karena itu, perbankan yang telah go publik memiliki dua regulasi yang wajib dipatuhi dalam 

penyampaian laporan keuangan tahunannya ke publik, yaitu dari Bapepam dan BI. 
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e. Pengguna Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan atas 

laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Investor 

Sebagai bahan pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi. 

2. Karyawan 

Selain agar karyawan mengetahui keadaan keuangan perusahaan di mana mereka 

bekerja juga dapat menjadi tolak ukur guna menjaga efektifitas dan efisiensi kinerja 

karyawan perusahaan. 

3. Pemberi Pinjaman 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pemberian pinjaman. 

4. Pemasok dan Kreditur 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan produk 

dan dananya. 

5. Pelanggan dan Masyarakat 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan yang bersangkutan kepada para 

pelanggan dan masyarakat. 

6. Pemerintah 

Membantu pemerintah dalam menerapkan deregulasi di bidang ekonomi. 
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2.1.2 Auditing 

a. Pengertian dan Standar Auditing 

Pengertian Auditing menurut Arens (2004) yaitu : 

Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk 
menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang 
kompeten dan independen. 
 

Sedangkan menurut kamus akuntansi (Fanuel, 2008 : 78) : 

Audit yaitu pemeriksaan laporan keuangan atau pemeriksaan lainnya yang 
sistematis mengenai kebenaran dan kewajaran, serta keabsahan bukti formil 
maupun bukti materiil atas suatu transaksi atau mengenai kegiatan suatu 
perusahaan sesuai dengan prosedur dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. 
 

Jadi audit merupakan proses pemeriksaan dan pengevaluasian suatu informasi atas 

dasar bukti-bukti yang memadai dari suatu peristiwa agar sesuai dengan kriteria atau 

prosedur yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan audit dapat terlaksana dengan baik, maka 

dibutuhkan suatu pedoman. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan 

keuangan, serta pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. 

Standar auditing menurut IAI dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

2001 : 1 (PSA No.01, SA Seksi 150), yaitu : 

a) Standar Umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor. 
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3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

b) Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan 

dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, 

permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

c) Standar Pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan 

penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan 

dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode 

sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak 
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dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka 

alasannya harus dinyatakan. 

 

b. Laporan Audit 

Terdapat empat kategori laporan auditor atas laporan keuangan auditan menurut 

SPAP (PSA No.29, SA Seksi 508) : 

1. Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Syarat) 

Laporan audit wajar tanpa syarat diterbitkan bila memenuhi kelima kondisi-kondisi 

berikut : 

a. Seluruh Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Laba ditahan, dan 

Laporan Arus Kas) telah lengkap. 

b. Semua aspek dari ketiga standar umum GAAS/SPAP telah dipatuhi dalam penugasaan 

audit tersebut. 

c. Bukti audit yang cukup memadai  telah terkumpul, dan sang auditor telah melaksanakan 

penugasan audit ini dengan sedemikian rupa sehingga membuatnya mampu 

menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. 

d. Laporan keuangan telah disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal 

tersebut berarti pula bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam 

catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan 

tersebut. 

e. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah 

paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan keuangan. 
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2. Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph or Modified Wording (Wajar tanpa 

Syarat dengan Paragraf Penjelas atau Modifikasi Kalimat) 

Suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan 

keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan informasi 

tambahan. 

Penyebab-penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelasan atau 

modifikasi kalimat pada laporan audit : 

• Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

• Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan (going concern). 

• Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum 

(GAAP/PSAK). 

• Penekanan pada suatu masalah. 

• Laporan yang melibatkan auditor lainnya. 

 

3. Qualified Opinion (Wajar dengan Pengecualian) 

Laporan wajar dengan pengecualian diterbitkan akibat dari pembatasan lingkup audit 

atau kegagalan dalam mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan pada saat 

auditor merasa tidak mampu mengumpulkan semua bukti audit yang diwajibkan dalam 

Standar Profesional Akuntan Publik. Laporan wajar dengan pengecualian hanya dapat 

diterbitkan pada saat auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan 

secara wajar. 
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4. Adverse (Tidak Wajar) atau Disclaimer (Menolak Memberikan Pendapat) 

Adverse Opinion (pendapat tidak wajar) diterbitkan saat auditor percaya bahwa 

secara material keseluruhan penyajian laporan keuangan telah disajikan secara tidak wajar 

sehingga laporan keuangan tersebut tidak menyajikan posisi keuangan atas hasil usaha dan 

arus kas yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini ini hanya 

dapat diterbitkan jika sang auditor memiliki pengetahuan yang diperoleh setelah melakukan 

investigasi mendalam, bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan GAAP/PSAK. 

Disclaimer Opinion (menolak memberi pendapat) diterbitkan pada saat auditor tidak 

dapat meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan yang diauditnya telah disajikan secara 

wajar. Terdapat pembatasan lingkup audit, terdapat hubungan yang tidak independen 

menurut kode etik profesional. Pemberian opini ini terjadi saat auditor kurang memiliki 

pengetahuan atas penyajian laporan keuangan. 

 

c. Audit atas Laporan Keuangan 

Audit atas laporan keuangan merupakan suatu audit yang dilaksanakan untuk 

menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan dari suatu entitas telah disusun sesuai 

dengan suatu kriteria tertentu. Umumnya, kriteria tersebut adalah Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam menetukan apakah laporan keuangan dinyatakan 

sesuai dengan PSAK, auditor melakukan uji yang tepat untuk menentukan apakah laporan 

itu mengandung kesalahan atau pernyataan salah lainnya. 

Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen menurut SPAP 

2001 : 1 (PSA No.02, SA Seksi 110) adalah : 
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Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah 
untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, 
posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

 

Walaupun auditor bukan seorang pemberi garansi atau penjamin atas kewajaran 

penyajian laporan keuangan, auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk memberikan 

suatu peringatan kepada para pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan 

tersebut telah disajikan secara tepat atau tidak. Jika auditor meyakini bahwa laporan 

keuangan tidak disajikan secara wajar, atau tidak mampu memperoleh suatu kesimpulan 

karena tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup atau karena berbagai kondisi yang 

tidak terpenuhi, maka auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan peringatan 

kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Hal ini dikarenakan, 

tanggung jawab auditor atas laporan keuangan auditan hanya terbatas pada pernyataan 

pendapatnya atas laporan keuangan yang diauditnya tersebut. Tanggung jawab untuk 

mengadopsi kebijakan akuntansi yang sehat, menyelenggarakan pengendalian intern yang 

memadai, serta membuat berbagai penyajian laporan keuangan secara wajar berada di 

tangan manajemen dan bukan di tangan auditor. 

 

2.1.3 Audit Delay 

a. Pengertian Audit Delay 

Audit delay merupakan salah satu kendala yang dapat mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan ke publik. Hal ini dikarenakan auditor dihadapai oleh beberapa 

hambatan yang dapat memperlama proses pengerjaan auditnya, misalnya manajemen 

perusahaan menunda penyajian laporan keuangan perusahaan dikarenakan terdapat bad 
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news pada kinerja keuangannya, misal terjadi kesulitan fiansial atau kerugian, dengan 

kondisi yang semacam ini manajemen kemungkinan akan melakukan negosiasi kembali 

dengan pihak auditor untuk memperluas prosedur audit dan mengumpulkan lebih banyak 

bukti. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan lamanya waktu pelaporan audit, sehingga dapat 

mempengaruhi lamanya penyampaian laporan keuangan ke publik. Lama waktu pelaporan 

audit inilah yang disebut dengan Audit Delay. 

Audit delay menurut Subekti dan Widiyanti (2004), 

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit 
dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian 
audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini dalam audit sering dinamai 
dengan audit delay. 
 

Pengertian audit delay menurut Aryati dan Theresia (2005) ialah: 

Audit delay yaitu rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan 
tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh 
laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahan, sejak 
tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang 
tertera pada laporan auditor independen. 

 

Sedangkan menurut Dyer dan McHugh dalam M.G Vanny dan Ubaidillah (2008) 

audit delay atau disebut sebagai audit report lag, yakni: 

Auditor’s report lag (audit delay) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan 
keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 

 

Audit delay didefinisikan menurut Carslaw & Kaplan (1991) dalam Wiwik Utami 

(2006) adalah : 

Audit delay is the length of time from a company’s fiscal year end to the date of the 
auditor’s report. 
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Dengan demikian audit delay dapat didefinisikan sebagai rentang waktu 

penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari 

yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan 

tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai 

tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. 

 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 

1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena 

semakin besar suatu perusahaan maka akan melaporkan semakin cepat. Hal ini dikarenakan, 

perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber informasi dan perusahaan yang lebih besar 

mempunyai pengendalian internal yang lebih kuat yang akan mengurangi kecenderungan 

kesalahan pelaporan keuangan yang mungkin terjadi, sehingga dapat memudahkan auditor 

dalam melakukan pengauditan laporan keuangan.  

Dyer dan McHugh (1975) dalam Ahmad dan Kamarudin (2001) menyatakan : 

management of larger companies have greater incentives to reduce both audit delay and 

reporting delay since they are closely monitored by investor, trade unions, and regulatory 

agencies. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan besar juga cenderung 

mendapatkan tekanan dari pihak eksternal yang tinggi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, sehingga manajemen akan berusaha untuk mempublikasikan laporan keuangan 

auditan lebih tepat waktu. 

Menurut Na’im (1999) tingkat kepatuhan pada perusahaan-perusahaan yang 

ukurannya lebih kecil berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, hal ini 
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dikarenakan pertama, perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak mendapatkan informasi 

yang cukup karena keterbatasan karyawan dan keahlian yang dimilikinya, kedua, 

perusahaan yang lebih besar berada pada lingkaran pengawasan yang lebih dekat dengan 

otoritas hukum dan politik. Perusahaan besar lebih mungkin untuk ditanyai tentang motif 

keterlambatan atas penyampaian laporan karena kemungkinan kerugian investor dan 

gangguan pasar modal yang lebih besar, jadi ukuran perusahaan berhubungan secara terbalik 

dengan penundaan pelaporan. 

Almilia dan Setiady (2006) mengungkapkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan, makin banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan, dan makin besar 

pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan 

akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi, dalam 

mempertahankan eksistensi perusahaan. Semakin tinggi kesadaran manajemen mengenai 

pentingnya informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, akan membuat penyajian 

laporan keuangan menjadi tepat waktu, sehingga lama waktu pengauditan akan lebih 

pendek. 

Ukuran perusahaan dapat digambarkan dari total asset, total revenue, ataupun total 

penjualan. Subekti dan Widiyanti (2004), Sistya Rachmawati (2008), Ahmad dan 

Kamarudin (2001), serta pada penelitian sebelumnya (Ashton et al, 1989; Courtis, 1976; 

Davies dan Whittred, 1980b; Gilling, 1977; Newton dan Ashton, 1989; Carslaw dan Caplan, 

1991) umumnya menggunakan total asset sebagai proksi dari size perusahaan, dan 

menunjukan hubungan negative antara audit delay dan company size. Ini artinya, semakin 

besar perusahaan semakin pendek audit delay. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini juga 

akan diproksi dengan total asset perusahaan, karena total asset merupakan seluruh sumber 
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daya yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat pada 

masa yang akan datang.. 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor ukuran perusahaan dengan 

audit delay. 

 

2. Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan menghasilkan uang tunai untuk pembayaran kewajiban, 

perluasan, dan dividen sangatlah berpengaruh pada profitabilitas. Profitabilitas ialah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atas setiap rupiah aktiva dan 

modal. Tingkat profitabilitas diperkirakan mempengaruhi audit delay. Menurut Givoly & 

Palmon (1982) dalam Sistya Rachmawati (2008) 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. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas 

yang lebih tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat 

dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik (good news) secepatnya kepada 

publik. Disamping itu, auditor yang menghadapi perusahaan yang mengalami kerugian (bad 

news) memiliki respon yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan proses 

pengauditan, karenanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan bukti-

bukti yang valid. 
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Berdasarkan penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Subekti dan Widiyanti 

(2004), 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. Berarti profitabilitas memiliki hubungan 

negative terhadap lama waktu pelaporan audit (audit delay), perusahaan yang tingkat 

profitabilitasnya tinggi diduga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit akan lebih 

pendek. 

Tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan return on assets yang 

mengindikasikan seberapa besar aset perusahaan dapat menghasilan pendapatan. Return on 

Assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektifnya manajemen 

perusahaan menggunakan aktiva perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Obyek 

penelitian ini merupakan perusahaan perbankan, oleh karena itu perhitungan ROA 

berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004) : 

Laba Sebelum Pajak 
 Return on Asset =    x 100% 

    Rata-Rata Total Aset 

 

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan audit 

delay. 
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3. Umur Perusahaan 

Suatu perusahaan didirikan tentu saja dengan harapan untuk dapat terus berkembang, 

dan memiliki umur yang tidak terbatas. Lamanya umur perusahaan menggambarkan 

kemapuan perusahaan untuk bertahan, semakin lama umur perusahaan mengindikasikan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. 

Rachmad Saleh (2004), mengungkapkan 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. Informasi yang memadai tersebut dapat membantu proses 

pengauditan semakin lebih efisien. 

Kinerja perusahaan yang sudah berdiri lama biasanya akan lebih baik dibandingkan 

kinerja perusahaan yang baru berdiri. Selain itu, perusahaan telah memiliki banyak 

pengalaman mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan pengolahan informasi dan 

cara mengatasinya. Hal tersebut dapat mempermudah proses pengauditan sehingga semakin 

lebih pendek, dan membuat perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan lebih tepat 

waktu. Dengan demikian umur perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan negatif 

terhadap lama waktu pelaporan audit (audit delay). 

Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Setelah suatu perusahaan terdaftar di bursa efek, berarti perusahaan 

tersebut dapat memperjualbelikan saham kepada publik, dan setiap perusahaan yang go 

public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. 
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H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara umur perusahaan dengan audit 

delay. 

 

4. Opini Auditor 

Menurut (Elliot 1982) dalam Wiwik Utami (2006) menyatakan bahwa : Audit delay 

akan lebih panjang jika perusahaan menerima pendapat qualified atau selain pendapat 

unqualified. Fenomena ini terjadi karena proses pemberian pendapat qualified tersebut 

melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau 

staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit. Proses audit membutuhkan waktu yang 

lebih lama untuk pendapat auditor selain unqualified opinion, karena auditor harus 

mengumpulkan bukti-bukti yang memadai lebih banyak. Oleh karenanya perusahaan yang 

tidak menerima opini audit unqualified opinion diindikasikan memiliki waktu audit delay 

yang lebih panjang dibandingkan perusahaan yang menerima unqualified opinion. Hasil 

penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) membuktikan bahwa audit delay yang lebih 

panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat qualified opinion, namun 

penelitian Na’im (1999) di Indonesia menunjukan bahwa opini audit yang dikeluarkan oleh 

auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan. 

Opini auditor berdasarkan unqualified opinion diberi kode dummy 1 dan selain 

unqualified opinion yaitu unqualified with explanatory paragraph or modified wording 

diberi kode dummy 2, qualified opinion diberi kode dummy 3, dan adverse or disclaimer 

diberi kode dummy 4. 

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara opini auditor dengan audit delay. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay 

pernah dilakukan sebelumnya, antara lain : 

1. Imam Subekti dan Novi Wulandari Widiyanti (2004) yang berjudul Faktor-Faktor 

yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay di Indonesia. 

Meneliti faktor ukuran perusahaan, jenis perusahaan, opini, tingkat profitabilitas, dan 

auditor pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ pada tahun 2001. Hasilnya 

menunjukan rata-rata audit delay yang terjadi di Indonesia pada tahun 2001 adalah 98,38 

hari, dan kelima variabel tingkat profitabilitas, jenis industri, opini, dan auditor (ukuran 

KAP) berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

2. Titik Aryati dan Maria Theresia (2005) yang berjudul Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness. 

Penelitannya mengukur faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, divisi internal auditor, 

dan ukuran KAP pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2002-2004. 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa rata-rata audit delay perusahaan di Indonesia 

adalah 78,29 hari, sedangkan rata-rata timeliness sebesar 94,05 hari. Faktor ukuran 

perusahaan yang diproksi dengan Assets menunjukan hasil yang signifikan terhadap 

audit delay dan timeliness, sedangkan faktor lainnya (ROA, Internal Auditor, dan KAP) 

ternyata tidak signifikan mempengaruhi audit delay dan timeliness. 

3. Wiwik Utami (2006) yang berjudul Analisis Determinan Audit Delay Kajian 

Empiris di BEJ. 

Dalam penelitiannya mengukur faktor ukuran perusahaan, jenis industri, lama 

perusahaan menjadi klien KAP, opini auditor, laba/rugi, rasio hutang terhadap ekuitas, 
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dan reputasi auditor. Hasilnya, rata-rata audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ periode (2000-2002) adalah 84,16 hari, dimana faktor laba/rugi emiten, 

lamanya emiten menjadi klien KAP, dan opini auditor berpengaruh signifikan tehadap 

audit delay. Sedangkan ukuran perusahaan, reputasi auditor, rasio hutang terhadap 

ekuitas, dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

4. Sistya Rachmawati (2008) yang berjudul Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal 

Perusahaan terhadap Audit Delay dan Timeliness. 

Menguji tentang faktor internal antara lain profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, 

dan size perusahaan, serta faktor eksternal yaitu ukuran kantor akuntan publik. Hasilnya 

rata-rata audit delay pada perusahaan manufaktur tahun yang diamati (2003-2005) 

adalah 76 hari. Faktor internal yang mempengaruhi audit delay adalah size perusahaan 

dan faktor eksternal yang mempengaruhi audit delay adalah ukuran kantor akuntan 

publik, sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas, internal auditor tidak mempunyai 

pengaruh terhadap audit delay. Faktor internal yang mempunyai pengaruh terhadap 

timeliness adalah size perusahaan, dan solvabilitas, sedangkan profitabilitas, internal 

auditor, dan faktor eksternalnya yaitu ukuran kantor akuntan publik tidak mempunyai 

pengaruh terhadap timeliness. Faktor internal dan eksternal perusahaan seperti 

Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan baik terhadap Audit Delay maupun Timeliness. 

5. M.G Venny C.N dan Ubaidillah (2008) yang berjudul Audit Delay pada Perusahaan 

Manufaktur studi kasus : BAPEPAM tahun 2005. 

Meneliti faktor opini auditor, tingkat profitabilitas, tingkat leverage, dan ukuran 

perusahaan. Hasilnya mengindikasikan rata-rata audit delay adalah 88,9 hari. Hasil 
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penelitian menunjukan opini auditor dan tingkat leverage berpengaruh signifikan 

terhadap lamanya audit delay, sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi audit delay. Secara bersama-sama seluruh variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap audit delay.  

6. Jeane Deart Meity Prabandari dan Rustiana (2007) dalam judul  Beberapa Faktor 

yang Berdampak pada Perbedaan Audit Delay (studi empiris pada perusahaan-

perusahaan keuangan yang terdaftar di BEJ). 

Meneliti faktor ukuran perusahaan, debt to total assets, laba/rugi, opini audit, dan ukuran 

perusahaan. Hasilnya, rata-rata audit delay pada perusahaan financial yang terdaftar di 

BEJ periode 2002-2004 adalah 71,62 hari. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa ada 

perbedaan audit delay pada perusahaan financial tinjau dari aspek total revenue dan 

rugi/laba. Sedangkan aspek debt to assets ratio, opini audit dan ukuran KAP tidak dapat 

didukung dalam penelitian, ini artinya tidak ada perbedaan audit delay pada perusahaan 

financial. 

7. Luciana Spica Almilia dan Lucas Setiady (2006) tentang Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang 

Terdaftar di BEJ. 

Dalam penelitian tersebut variabel dependennya ialah penyelesaian penyajian laporan 

keuangan (Lag) yang diukur berdasarkan interval jumlah hari antara tanggal periode 

laporan keuangan (31 Desember) sampai tanggal penyelesaian laporan keuangan 

(tanggal opini auditor atau tanggal surat pertanggungjawaban manajemen), dan hasilnya 

menunjukan variabel independen ukuran perusahaan dan umur perusahaan 

mempengaruhi penyelesaian penyajian laporan keuangan, sedangkan profitabilitas, 
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solvabilitas, likuiditas, dan item-item luar biasa dan/atau kontinjensi tidak memiliki 

pengaruh terhadap penyelesaian penyajian laporan keuangan (Lag). 

8. Galih Seta Perdhana (2009) tentang Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini 

Audit, Ukuran KAP, dan Jenis Industri terhadap Audit Lag pada Perusahaan 

Publik yang Terdaftar di BEI. 

Meneliti faktor ukuran perusahaan, opini audit, ukuran KAP, dan jenis industri. Hasilnya 

menunjukan bahwa faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan dan opini audit memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

lamanya audit lag, sedangkan ukuran KAP dan jenis industri memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap lamanya audit lag. 

9. Raja Adzrin Raja Ahmad dan Khairul Anuar Kamarudin tetang Audit Delay and 

The Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange periode 1996-2000. 

Meneliti faktor ukuran perusahaan, klasifikasi industri, sign of income, extraordinary, 

opini audit, auditor, company year-end, dan debt to total assets. Menghasilkan rata-rata 

audit delay lebih dari 100 hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa audit delay yang 

lama dipengaruhi oleh perusahaan yang non-financial industry, mendapatkan opini 

selain unqualified opinion, tahun buku selain 31 Desember, auditor non-big five, 

negative earnings, dan memiliki tingkat risiko tinggi. Sedangkan extraordinary items 

dan ukuran perusahaan tidak memepengaruhi lamanya audit delay pada perusahaan di 

Malaysia. 
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10. Ainun Na’im (1999) tentang Nilai Informasi Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan: Analisis Empirik Regulasi Informasi di Indonesia. 

Penelitiannya menguji apakah faktor-faktor seperti opini auditor, rasio hutang terhadap 

modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas mempengaruhi ketidakpatuhan perusahaan 

terhadap peraturan informasi yang diukur menggunakan ketidakpatuhan perusahaan 

terhadap peraturan atas ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada 

BAPEPAM. Hasilnya seluruh variabel independen kecuali ROA tidak signifikan. Hal ini 

menunjukan bahwa ketidakpatuhan perusahaan di Indonesia tidak berhubungan secara 

signifikan dengan kesulitan keuangan, pendapat auditor, dan ukuran perusahaan. 

11. Nur Anissa (2004) yang berjudul Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan: Kajian atas Kinerja Manajemen, Kualitas Auditor, dan Opini Audit. 

Penelitiannya menguji faktor kualitas auditor, opini audit, profitabilitas, dan leverage 

pada perusahaan yang go public dan terdaftar di BEJ tahun 2000. Hasilnya membuktikan 

bahwa kualitas audit, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

timeliness, sedangkan opini audit berhasil berpengaruh signifikan terhadap timeliness. 

12. Rachmad Saleh dan Indah Susilowati (2004) yang berjudul Studi Empiris 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta. 

Penelitiannya menguji faktor rasio gearing, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, extraordinary items, dan struktur kepemilikan pada perusahaan manufaktur 

di BEJ periode 2000-2002. Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio gearing, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan hanya faktor item-
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item luar biasa yang hasilnya berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. 

 

2.3. Kerangka 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 : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen     Variabel Dependen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.4. Pengembangan Hipotesa 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat profitabilitas terhadap audit 

delay. 

Ukuran Perusahaan 

Profitabilitas 

Umur Perusahaan 

Opini Auditor 

Audit Delay 
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H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara umur perusahaan terhadap audit delay. 

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara opini auditor terhadap audit delay. 

H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara ukuran perusahaan, 

profitabilitas, umur perusahaan, dan opini auditor terhadap audit delay. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Obyek Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Cooper (2006) 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan hipotesis dan 

menemukan hubungan antara variabel yang berbeda dengan mempertanyakan bentuk, 

distribusi, dan eksistensi suatu variabel. 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 

dan aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2007 hingga 2009. 

 

3.2. Definisi Operasional 

Variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) beserta pengukurannya: 

1) Variabel Dependen (terikat) 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Audit Delay, yaitu rentang waktu 

penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya 

hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan 

keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 

Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. 

2) Variabel Independen (bebas) 

a. Ukuran Perusahaan 
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Ukuran perusahaan dinilai berdasarkan nilai aktivanya, karena total aktiva 

merupakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai 

nilai ekonomis yang bermanfaat pada masa yang akan datang. Jadi ukuran 

perusahaan diproksikan dengan total aset perusahaan. 

b. Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA (Return on Assets), yaitu 

dengan membandingkan laba sebelum pajak perusahaan dibagi dengan rata-rata total 

aset yang dimiliki perusahaan. 

Laba Sebelum Pajak 
ROA =     x 100% 

 Rata-Rata Total Aset 
 

c. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode penelitian 2007-2009. 

d. Opini Auditor 

Opini auditor berdasarkan unqualified opinion diberi kode dummy 1 dan selain 

unqualified opinion yaitu unqualified with explanatory paragraph or modified 

wording diberi kode dummy 2, qualified opinion diberi kode dummy 3, dan adverse 

or disclaimer diberi kode dummy 4. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data berupa laporan 

tahunan perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007 – 
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2009. Data diperoleh dari website BEI yaitu www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang go public di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 

Desember dan telah diaudit untuk periode 2007, 2008, 2009. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling, yakni pemilihan sampel yang 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar dan aktif di BEI selama periode penelitian 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. 

2. Emiten yang masing-masing melaporkan laporan keuangan dengan tahun buku yang 

berakhir 31 Desember 2007, 2008, dan 2009. 

3. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh auditor independen dari tahun 2007 – 2009. 

4. Terdapat laporan auditor independen beserta opini audit dan tanggal auditnya. 

 

3.4. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode analisis kuantitatif dengan menggunakan program komputer pengolahan data 

statistik, yaitu menggunakan program EViews 6. 
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3.5. Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel (panel pooled 

data), karena data terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa periode. Menurut 

Winarno (2009) dalam bukunya yang berjudul EViews, Data panel adalah data gabungan 

antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Terdapat tiga 

teknik pendekatan dalam menanalisis estimasi regresi data panel, yaitu:  

1. Model Common Effect 

2. Model Fixed Effect 

3. Model Random Effect 

Untuk memilih model yang tepat maka sebelumnya harus dilakukan beberapa 

pengujian terlebih dahulu, (Agus Widarjono, 2007) yaitu : 

a. Uji Chow-test 

yaitu pengujian untuk memilih antara metode Common atau Fixed effect. Pada uji chow-

test dilakukan dengan cara menghitung uji statistik F, dengan rumus : 

   (RSS1 – RSS2) / (n-1) 
F =  

   (RSS2) / (nT – n – k) 
 
Keterangan : 

RSS1 = nilai Residual Sum of Squares (Common) 

RSS2 = niali Residual Sum of Square (Fixed) 

n  = banyak observasi 

nT  = jumlah seluruh sampel (observasi x periode) 

k  = jumlah variabel independen 
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Hipotesa yang digunakan : 

H0 : model common effect 

Ha : model fixed effect 

Penentuan hasil pengujian : 

Jika nilai statistik F hitung > F tabel, maka H0 ditolak (model Fixed Effect) 

Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima (model Common Effect) 

b. Uji Hausman-test 

yaitu pengujian untuk memilih antara metode Fixed Effect atau Random Effect. 

Pengujian Hausman-test bisa langsung diolah dengan menggunakan EViews 6. Statistik 

uji Hausman mengikuti statistik Chi Square. 

Hipotesa yang digunakan : 

H0 : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Penentuan hasil pengujian : 

Jika nilai statistik Hausman > nilai kritis chi-squares, maka H0 ditolak (model Fixed) 

Jika nilai statistik Hausman ≤ nilai kritis chi-square, maka H0 diterima (model Random) 

 

Adapun langkah-langkah pengolahan model data panel (Sanjoyo, 2009) : 

1. Estimasi dengan Fixed Effect dan Common. 

2. Uji Chow-test (Pool Vs Fixed efek). 

(a). Jika Ho diterima, maka model pool (common). (selesai sampai disini). 

(b). Jika Ho ditolak, maka model Fixed efek. (teruskan step 3) 

3. Estimasi dengan Random Efek. 
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4. Uji Hausman (random Vs Fixed). 

(a). Jika Ho: diterima, maka model random efek (selesai sampai disini). 

(b). Jika Ho: ditolak, maka model fixed efek (lanjutkan step 5) 

5.  Uji LM test :adanya herosedastisity antar kelompok individu (crossection). 

Ho: Homosedastik 

H1: Heterosedastik 

(a). Jika Ho diterima, maka model homosedastik (selesai) 

(b). Jika Ho ditolak, maka model heterosedastik. Solusi: dengan Crossection Weight 

(dan lanjutkan step 6) 

6.  Uji LR test: adanya heterosedastik dan otokorelasi antar kelompok individu 

(crossection). 

Ho: Struktur heterosedastik 

Ho: struktur SUR 

(a). Jika Ho diterima, maka model heterosedastik. Solusi: dengan Crossection Weigth 

(sama dengan 5.b) 

(b). Jika Ho ditolak, maka model SUR. Solusi: dengan Crossection SUR. 

 

Setelah melakukan analisis data panel dan mendapatkan model yang tepat, maka 

tahap analisis data berikutnya dalam penelitian ini antara lain : 

 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang mempelajari pengumpulan 

dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif sebagai alat dalam suatu 
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analisis dengan menggambarkan sampel yang ada tanpa mempunyai tujuan membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. Tujuannya memberikan informasi nilai statistik data yang 

terdiri dari nilai minimum dan maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh telah 

memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi agar estimator yang didapatkan mempunyai 

sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), dimana data telah terdistribusi normal, tidak 

terjadi multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedatisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Jadi 

pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi : 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 

normalitas data dilakukan dengan Uji Jarque-Bera. 

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

Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila 

datanya bersifat normal. Rumusnya adalah : 

 

   N – k  (K – 3)2 
Jarque-Bera =     S2 +  
       6       4 

 

ANALISIS PENGARUH..., MEIDIZA DWI ORCHIDEA, Ak.-IBS, 2010



S adalah skewness, K adalah kurtosis, dan k menggambarkan banyaknya koefisien yang 

digunakan di dalam persamaan. Selain menggunakan rumus, uji normalitas data dapat dilihat 

dari gambar histogram atau melihat koefisien Jarque-Bera dan Probabilitas-nya. 

Hipotesa yang digunakan : 

H0 : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan probabilitas Jarque-Bera 

dengan level of significance α = 5%, maka penentuan hasil pengujiannya : 

Jika Probabilitas J-B ≤ 0,05, maka H0 ditolak (tidak berdistribusi normal) 

Jika Probabilitas J-B > 0,05, maka H0 diterima (berdistribusi normal) 

2) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. 

Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan 

yang signifikan antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang diantara variabel independen-nya tidak terjadi korelasi (tidak terdapat hubungan). 

Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi 

menyebabkan suatu model mempunyai variandan kovarian yang besar, sehingga sulit 

mendapatkan estimasi yang tepat. Maka interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan 

nilai hitung statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik 

menjadi tidak signifikan. 

Untuk mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan uji 

multikolinieritas dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel independen. 

Sebagai aturannya (rule of thumb), jika koefisien korelasi cukup tinggi (di atas 0,85), maka 
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diduga ada multikolinieritas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relative rendah, 

maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Agus Widarjono, 2007). 

3) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lain yang berlainan waktu. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

penggangu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang terbebas dari masalah autokorelasi. Jika ada autokorelasi dalam regresi maka estimator 

tidak mempunyai varian yang minimum lagi (no longer best), sehingga tidak menghasilkan 

estimator yang BLUE hanya LUE. Konsekuensi jika varian tidak minimum akan 

menyebabkan perhitungan standard error tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya, 

selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun 

F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. 

Pengujian autokorelasi yang digunakan dalam model penelitian ini dalah pengujian 

dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW). Cara pengambilan keputusannya adalah : 

H0 : tidak ada autokorelasi 

Ha : ada autokorelasi 

Tabel 3.1 

Keputusan Uji Autokorelasi 

Kriteria Hipotesa Nol (H0) Keputusan 

0 < dw < dL Menolak hipotesis nol Ada autokorelasi positif 

dL ≤ dw ≤ dU Daerah keragu-raguan Tidak ada keputusan 
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dU ≤ dw ≤ 4 – dU  Menerima hipotesis nol Tidak ada autokorelasi 

positif atau negative 

4 – dU ≤ dw ≤ 4 – dL  Daerah keragu-raguan Tidak ada keputusan 

4 – dL ≤ dw ≤ 4 Menolah hipotesis nol Ada autokorelasi negative 

Sumber : Widarjono, Agus. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. 
Ed.Kedua. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2007. 

 

Dari penjelasan tabel tersebut maka dapat dilihat gambar statistik Durbin-Watson berikut 

ini: 

Gambar 3.1 

Statistik Durbin-Watson 

 

 Autokorelasi Inconclusive Tidak Ada Autokorelasi Inconclusive Autokorelasi 

            Positif           Negatif 

 

 

0 dL dU 4 – dU 4 – dL 4 
 

 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas atau 

tidak terjadi heteroskedasitas. Model regresi dengan heteroskedatisitas mengandung 
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konsekuensi serius pada estimator karena tidak lagi bersifat BLUE. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengandung unsur heteroskedatisitas 

atau tidak. 

Pengujian heteroskedatisitas dalam model ini menggunakan Uji Glejser, yakni 

melakukan regresi nilai absolute residual dengan variabel independen, dengan persamaan 

regresi sebagai berikut : |Ut| = α + β Xt + vi 

Penentuan hasil pengujian yakni, jika β tidak signifikan melalui uji t maka dapat 

disimpulkan tidak ada heteroskedatisitas, dan sebaliknya jika β signifikan secara statistik 

maka model mengandung masalah heteroskedatisitas. Jadi pengambilan keputusannya 

dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, ialah: 

a) Jika koefisien variabel independen tidak signifikan ( > 0,05 ), maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedatisitas. 

b) Jika koefisien variabel independen signifikan ( ≤ 0,05 ), maka dapat disimpulkan 

terdapat heteroskedatisitas. 

 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesa dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda 

(multiple regression) untuk menguji pengaruh nilai kuantitatif dari 2 (dua) atau lebih 

variabel independen terhadap 1 (satu) variabel dependennya, serta variabel dependen adalah 

lamanya waktu audit delay yang diukur dengan skala rasio. Adapun persamaan model 

regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 

Keterangan : 
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Y  = lamanya waktu penyelesaian audit (hari) yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya 

laporan audit. 

α  = konstanta 

β1, β2, β3, β4 = koefisien masing-masing variabel independen 

X1  = ukuran perusahaan (Ln Size) 

X2  = profitabilitas (ROA) 

X3  = umur perusahaan (Age) 

X4  = opini auditor (Opini) 

ε  = error 

 

Pengujian regresi berganda dilakukan dengan melakukan uji : 

1) Uji R2 (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi menunjukkan estimasi variansi variabel independen terhadap 

variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai 1. Nilai R2 yang 

semakin mendekati 1 menunjukan semakin banyak informasi yang mampu dijelaskan oleh 

variansi variabel independen terhadap variabel dependennya. 

R2 adalah sebuah fungsi yang tidak pernah menurun (non-decreasing) dari jumlah 

variabel bebas yang terdapat dalam model regresi. Setiap tambahan satu variabel independen 

maka R2 pasti meningkat, tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, menurut Imam Ghozali (2001) 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai adjusted R2 bervariasi menurut variasi 
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jumlah variabel bebas. Dengan kata lain, adjusted R2 dapat menurun atau pun meningkat 

apabila suatu variabel baru ditambahkan pada model regresi (sekalipun R2 meningkat). Oleh 

sebab itu, nilai adjusted R2 selalu lebih kecil daripada R2. Akan tetapi kenaikan adjusted R2 

tidak berarti bahwa variabel baru yang dimasukkan secara statistik akan signifikan. 

 

2) Uji F (simultan/serentak) 

Pengujian simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Nilai yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah nilai F hitung dengan F 

tabel. Hipotesis yang digunkan ialah : 

H0 : Tidak ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. (b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0) 

Ha : Ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. (b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0) 

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka H0 ditolak (ada pengaruh simultan yang signifikan) 

Jika nilai F hitung ≤ nilai F tabel, maka H0 diterima (tidak ada pengaruh). 

Atau dengan tingkat signifikansi 5% : 

Jika nilai ρ-value ≤ 0,05, maka H0 ditolak. 

Jika nilai ρ-value > 0,05, maka H0 diterima. 
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3) Uji t (pengujian parsial) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel-variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang digunakan pada pengujian 

parsial adalah : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. (bi = 0) 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. (bi ≠ 0) 

Dasar pengambilan keputusan dengan tingkat signifikansi 5%, yaitu : 

Jika ρ-value ≤ 0,05, maka H0 ditolak (terdapat pengaruh secara signifikan) 

Jika ρ-value > 0,05, maka H0 diterima (tidak terdapat pengaruh secara signifikan) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Karakteristik Data Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 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 perbankan yang terdaftar di BEI didasarkan atas 

beberapa pertimbangan. Pertama, adanya regulasi kepada perusahaan publik yang terdaftar 

di BEI yang mewajibkan adanya audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor 

independen. Kedua, ketersediaan laporan keuangan perusahaan perbankan kepada publik. 

Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan metode purposive sampling atas populasi 

penelitian, diperoleh 15 perusahaan perbankan dengan periode pengujian selama 3 tahun 

(2007 – 2009), maka jumlah seluruh sampel yang diteliti adalah sebanyak 45 sampel 

penelitian. 

Berikut rincian pemilihan sampel perusahaan perbankan : 

Tabel 4.1 

Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 

2007 – 2009. 

30 

Perusahaan perbankan yang delisting atau tidak aktif, atau belum 

terdaftar di BEI pada awal periode penelitian 2007. 

(5) 

Emiten yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan tahun buku (0) 
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yang berakhir 31 Desember 2007, 2008, dan 2009. 

Data outlier yang dikeluarkan dalam penelitian. (10) 

Jumlah perusahaan perbankan yang datanya tersedia. 15 

Periode penelitian 2007 – 2009 3 

Total seluruh sampel penelitian 45 

Sumber : data diolah 
 

Berikut daftar nama perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian dari tahun 

2007 sampai tahun 2009 : 

Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Perbankan Sebagai Obyek Penelitian 

No. Nama Perusahaan Perbankan Kode Tanggal Listing 

1. Bank Artha Graha International. Tbk INPC 23 Agustus 1990 

2. Bank Bumi Arta. Tbk BNBA 1 Juni 2006 

3. Bank Bukopin. Tbk BBKP 10 Juli 2006 

4. Bank Central Asia. Tbk BBCA 31 Mei 2000 

5. Bank Danamon. Tbk BDMN 6 Desember 1989 

6. Bank International Indonesia. Tbk BNII 21 November 1989 

7. Bank Mandiri (Persero). Tbk BMRI 14 Juli 2003 

8. Bank Mayapada International. Tbk MAYA 29 Agustus 1997 

9. Bank Mega. Tbk MEGA 4 Juli 2000 

10. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk BBNI 25 November 1996 

11. Bank CIMB Niaga. Tbk BNGA 29 November 1986 

12. Bank OCBC NISP. Tbk NISP 20 Oktober 1994 

13. Bank Permata. Tbk BNLI 15 Januari 1990 

14. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk BBRI 10 Oktober 2003 

15. Bank Victoria International. Tbk BVIC 30 Juni 1999 

Sumber : http://www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2008. 
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Estimasi Regresi Data Panel 

Sesuai dengan penjelasan pada Bab-3 sebelumnya, data panel harus diuji terlebih 

dahulu untuk mendapatkan model yang tepat. 

UJI CHOW-TEST (model common atau fixed) 

 Sebelum melakukan uji chow-test, maka dilakukan estimasi model common dan 

fixed terlebih dahulu. Berikut adalah estimasi data panel model common dan fixed : 

Tabel 4.3 

Estimasi Common Effect 

     

R-squared 0.519956    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.471952    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 14.88858    Akaike info criterion 8.343505 
Sum squared resid 8866.795    Schwarz criterion 8.544246 
Log likelihood -182.7289    Hannan-Quinn criter. 8.418339 
F-statistic 10.83143    Durbin-Watson stat 1.822618 
Prob(F-statistic) 0.000005    

Sumber : Output EViews 
Tabel 4.4 

Estimasi Fixed Effect 

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.742957    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.565005    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 13.51322    Akaike info criterion 8.341092 
Sum squared resid 4747.784    Schwarz criterion 9.103905 
Log likelihood -168.6746    Hannan-Quinn criter. 8.625461 
F-statistic 4.175028    Durbin-Watson stat 2.957168 
Prob(F-statistic) 0.000499    

Sumber : Output EViews 
  
 
 
Rumus : 
   (RSS1 – RSS2) / (n-1) 

F =  
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   (RSS2) / (nT – n – k) 
 

Diket: RSS1 (com) = 8866,795 

RSS2 (Fix) = 4747,784 

n-1  = 15 – 1 = 14 

nT – n – k =(15x3) – 15 – 4 =26 

 

(8866,795 – 4747,784) / 14 
F =     = 1,6112 
   4747,641 / 26 
 

Berdasarkan uji F di atas, nilai F hitung ialah 1,6112. Nilai F tabel dengan 

signifikansi α = 5% dan df1 = 4, df2 = 40 (n-k-1 atau 45-4-1), menggunakan excel 

(=FINV(0.05,4,40)) adalah 2,605. Dengan demikian nilai F hitung < F tabel, jadi Ho 

diterima, ini berarti model yang tepat dalam penelitian ini ialah model Common Effect 

(metode OLS). Jadi asumsi intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu 

(perusahaan) sangat cocok dalam penelitian ini, dikarenakan pendekatan ini tidak 

memperhatikan dimensi perbedaan antar waktu dan individu. Penelitian ini hanya untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa melihat besar 

perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan langkah-langkah mengolah data panel pada Bab-3, jika model yang 

diterima adalah common effect maka pengujian model data panel selesai sampai disini, ini 

berarti tidak perlu dilakukan uji hausman-test. Jadi model common effect inilah yang 

selanjutnya akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini. 

 

4.2.2. Hasil Analisis Data 
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4.2.2.1 STATISTIK DESKRIPTIF 

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan informasi antara lain, jumlah 

sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi 

pada masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen, yang 

dihitung berdasarkan data secara keseluruhan. 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif 

 AUDEL SIZE ROA AGE OPINI 
 Mean  64.93333  9.95E+13  1.796000  11.46667  1.422222 
 Median  64.00000  5.41E+13  1.660000  11.00000  1.000000 
 Maximum  118.0000  3.95E+14  4.610000  23.00000  2.000000 
 Minimum  27.00000  1.95E+12 -0.070000  1.000000  1.000000 
 Std. Dev.  20.48880  1.11E+14  1.008141  6.500350  0.499495 
 Observations  45  45  45  45  45 
Sumber : Output EViews 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total observasi 

sebesar 45 sampel sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5, diketahui bahwa : 

1. Rata-rata audit delay dari seluruh perusahaan sampel adalah 64,93 hari dengan standar 

deviasi 20,48 hari. Lama audit delay terbesar pada perusahaan sampel adalah selama 118 

hari, sedangkan lama audit delay terkecil pada perusahaan sampel adalah selama 27 hari. 

2. Variabel ukuran perusahaan yang diproksi berdasarkan total asset perusahaan perbankan 

menunjukkan nilai rata-rata total asset sebesar Rp 99.500.000.000.000,-, nilai total asset 

terbesar pada perusahaan sampel yaitu sebesar Rp 395.000.000.000.000,- dan nilai total 

asset terkecil pada perusahaan sampel yaitu sebesar Rp 1.950.000.000.000,-. 

3. Variabel profitabilitas yang diproksi dengan ROA menunjukkan nilai rata-rata 1,796000 

dari 45 sampel penelitian pada perusahaan perbankan dengan standar deviasi sebesar 
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1,008141. nilai maksimum return on assets pada perusahaan sampel ialah 4,61 

sedangkan nilai minimumnya sebesar -0,07. 

4. Variabel umur perusahaan menunjukkan nilai rata-rata 11,46 tahun dari 45 sampel 

penelitian pada perusahaan perbankan dengan standar deviasi sebesar 6,5 tahun. Umur 

perusahaan terbesar ialah 23 tahun, dan umur perusahaan terkecil ialah 1 tahun pada 

perusahaan sampel. 

5. Variabel opini auditor menunjukkan statistik deskriptif pada nilai rata-rata sebesar 

1,422222 dengan standar deviasi 0,499495, nilai maksimum sebesar 2,00 dan nilai 

minimum sebesar 1,00. 

 

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 45 sampel sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5, diketahui bahwa rata-rata audit 

delay dari seluruh perusahaan sampel adalah 64,93 hari dengan standar deviasi 20,48 hari. 

Rata-rata lamanya pelaporan audit (audit delay) pada perusahaan perbankan tersebut masih 

berada dalam batas penyampaian laporan keuangan ke BAPEPAM. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat 
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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 delay 

pada perusahaan sampel adalah selama 118 hari, ini menunjukkan masih terdapat suatu 

penyimpangan dari ketentuan BAPEPAM tersebut. 

Rata-rata audit delay perusahaan perbankan dalam penelitian ini jauh lebih pendek 

jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Subekti dan Widiyanti (2004) menunjukkan bahwa rata-rata audit delay di Indonesia pada 

tahun 2001 sebesar 98,38 hari. Sedangkan dalam penelitian Aryati dan Theresia (2005) rata-

rata audit delay perusahaan manufaktur pada tahun 2002-2004 yang terjadi adalah 78,29 hari 

dan penelitian Wiwik Utami (2006) rata-rata audit delay pada perusahaan manufaktur 

periode 2000-2002 adalah 84,16 hari. Ini membuktikan bahwa waktu audit delay pada 

perusahaan perbankan jauh lebih cepat dari pada perusahaan manufaktur pada penelitian 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan perusahaan perbankan tergolong perusahaan financial yang 

kebanyakan aset yang dimiliki adalah berbentuk nilai moneter sehingga lebih mudah diukur 

dibandingkan dengan aset yang banyak dimiliki perusahaan manufaktur yang berbentuk 

fisik. Selain itu, perusahaan perbankan juga diatur oleh badan regulasi perbankan yakni 

Bank Indonesia, sehingga bagi perusahaan perbankan yang go public memiliki dua regulasi 

sekaligus yang wajib ditaati dalam penyampaian transparansi laporan keuangannya, yakni 

regulasi dari BI dan BAPEPAM. Oleh karena itu, audit delay perusahaan perbankan akan 

lebih cepat dan laporan keuangan dapat dilaporkan secara tepat waktu ke publik. 
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4.2.2.2 UJI ASUMSI KLASIK 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 

normalitas data dilakukan dengan Uji Jarque-Bera. 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram dan Jarque-Bera 
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Series: Residuals
Sample 1 45
Observations 45

Mean       1.57e-14
Median   0.363841
Maximum  28.82238
Minimum -36.01756
Std. Dev.   14.19571
Skewness  -0.193917
Kurtosis   2.915845

Jarque-Bera  0.295308
Probability  0.862730

 

Sumber : Output EViews 
Berdasarkan gambar 4.1, terlihat bahwa nilai Probability Jarque-Bera ialah 0,862 

yakni lebih besar dari tingkat signifikan α = 0,05 maka hipotesis nul (Ho) diterima yang 

artinya data berdistribusi normal. Selain itu, grafik pola histogram menunjukkan pola 

distribusi yang mendekati pola distribusi normal (membentuk lonceng). Hal ini 

menunjukkan bahwa data telah memenuhi syarat normalitas. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. 
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2) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. 

Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan 

yang signifikan antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang diantara variabel independen-nya tidak terjadi korelasi (tidak terdapat hubungan). 

Untuk mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan uji 

multikolinieritas dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel independen 

yang ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Pengujian Multikolinieritas 

Koefisien Korelasi Parsial antar Variabel Independen 

 LNSIZE ROA AGE OPINI 

LNSIZE 1 0.491199 0.111597 0.198504 
ROA 0.491199 1 -0.482639 -0.136031 

AGE 0.111597 -0.482639 1 0.049931 

OPINI 0.198504 -0.136031 -0.049931 1 
Sumber : Output EViews 

 

Berdasarkan tabel 4.6, hasil koefisien korelasi parsial antar variabel independen 

terlihat bahwa tidak ada yang nilainya mendekati atau di atas 0,85. Hal ini menunjukan 

bahwa koefisien korelasi relatif rendah, maka dapat disimpulkan model tidak mengandung 

unsur multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 
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3) Uji Autokorelasi 

Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, uji autokorelasi merupakan bagian 

dari uji asumsi klasik yang harus dipenuhi pada model regresi. Autokorelasi menunjukkan 

bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak 

boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunkan Durbin-Watson. 

Jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 dengan 

jumlah variabel bebas yang diujikan sebanyak 4, maka nilai batas bawah (dL) yang diketahui 

dari nilai tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 0,05 adalah 1,336, dan nilai batas 

atas (du) adalah 1,720. 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

     

R-squared 0.519956    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.471952    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 14.88858    Akaike info criterion 8.343505 
Sum squared resid 8866.795    Schwarz criterion 8.544246 
Log likelihood -182.7289    Hannan-Quinn criter. 8.418339 
F-statistic 10.83143    Durbin-Watson stat 1.822618 
Prob(F-statistic) 0.000005    

Sumber : Output EViews 
 

Berdasarkan pengujian autokorelasi pada tabel 4.7, nilai Durbin-Watson (dw) ialah 

1,822. Ini menunjukan letak dw berada diantara du dan 4 – du (dU ≤ dw ≤ 4 – dU) 

sabagaimana keputusan DW pada tabel 3.1. Ini berarti Ho diterima, yakni bahwa tidak 

terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi. Hasil statistik pengujian Durbin-Watson 

dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut. 

 

ANALISIS PENGARUH..., MEIDIZA DWI ORCHIDEA, Ak.-IBS, 2010



Gambar 4.2 

Hasil Statistik Durbin-Watson 

 

 Autokorelasi Inconclusive Tidak Ada Autokorelasi Inconclusive Autokorelasi 

            Positif           Negatif 

 

 

0 dL dU 4 – dU 4 – dL 4 
  1,336  1,720          dw=1,822 2,280  2,664 

 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan pengujian heteroskedastisitas ialah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam model ini menggunakan Uji 

Glejser, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 

Uji Heteroskedastisitas : Glejser 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

F-statistic 0.791937    Prob. F(4,40) 0.5374 
Obs*R-squared 3.302205    Prob. Chi-Square(4) 0.5086 
Scaled explained SS 2.987622    Prob. Chi-Square(4) 0.5599 

     
 
 
 
 
 
 
    

ANALISIS PENGARUH..., MEIDIZA DWI ORCHIDEA, Ak.-IBS, 2010



Test Equation: 
Dependent Variable: ARESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/29/10   Time: 19:48   
Sample: 1 45    
Included observations: 45   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -16.32636 33.17370 -0.492148 0.6253 
LNSIZE 1.213569 1.206548 1.005819 0.3205 

ROA -1.190100 2.019561 -0.589287 0.5590 
AGE -0.149208 0.264175 -0.564808 0.5754 

OPINI -4.782992 2.840860 -1.683642 0.1000 

R-squared 0.073382    Mean dependent var 11.14285 
Adjusted R-squared -0.019279    S.D. dependent var 8.633258 
S.E. of regression 8.716083    Akaike info criterion 7.272656 
Sum squared resid 3038.804    Schwarz criterion 7.473396 
Log likelihood -158.6348    Hannan-Quinn criter. 7.347490 
F-statistic 0.791937    Durbin-Watson stat 1.999397 
Prob(F-statistic) 0.537396    

Sumber : Output EViews 

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas melalui uji glejser pada tabel 4.8, 

diketahui bahwa tidak satupun variabel independen yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen nilai absolute residual (ARESID) atau dapat juga dilihat 

dari probabilitas Obs*R-square yang bernilai 0,5086. Hal ini menunjukkan bahwa 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 

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). 
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4.2.2.3 UJI HIPOTESIS 

1) Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Nilai R2 merupakan ukuran seberapa baik model penelitian dapat menjelaskan 

variasi dari variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi menandakan variabel-

variabel independen yang diujikan pada penelitian mampu memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk menjelaskan variansi variabel dependen. Koefisien determinasi pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

     

R-squared 0.519956    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.471952    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 14.88858    Akaike info criterion 8.343505 
Sum squared resid 8866.795    Schwarz criterion 8.544246 
Log likelihood -182.7289    Hannan-Quinn criter. 8.418339 
F-statistic 10.83143    Durbin-Watson stat 1.822618 
Prob(F-statistic) 0.000005    

Sumber : Output EViews 
 

Pada tabel penelitian di atas dapat dilihat bahwa, nilai Adjusted R2 adalah sebesar 

0,472. Ini artinya seluruh variabel independen (total aset, ROA, umur perusahaan, dan opini 

auditor) mampu menjelaskan variansi dari variabel dependen (audit delay) sebesar 47,2%. 

Sedangkan 52,8% sisanya, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam 

model penelitian ini. 
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2) Uji F (Uji Simultan/Serentak) 

Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, uji F digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.10 

Uji Signifikansi F 

     

R-squared 0.519956    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.471952    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 14.88858    Akaike info criterion 8.343505 
Sum squared resid 8866.795    Schwarz criterion 8.544246 
Log likelihood -182.7289    Hannan-Quinn criter. 8.418339 
F-statistic 10.83143    Durbin-Watson stat 1.822618 
Prob(F-statistic) 0.000005    

Sumber : Output EViews 
Berdasarkan  hasil pengolahan regresi pada tabel 4.10,  diperoleh nilai F-statistik 

sebesar 10,83143 dengan nilai signifikansi probabilitas (ρ-value)  0,000005. Ini berarti nilai 

ρ-value sebesar 0,000 < α 0,05, maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil 

dari Uji F pada penelitian ini yaitu, seluruh variabel independen (ukuran perusahaan, 

profitabilitas, umur perusahaan, dan opini auditor) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan.  

 

3) Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara individu memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1 (LnSize) + β2 (ROA) + β3 (Age) + β4 (Opini) + ε 
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Tabel 4.11 di bawah ini menunjukan hasil uji t dari pengolahan regresi berganda 

dengan metode common effect pada panel data. 

Tabel 4.11 

Uji Signifikansi t 

Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 09/29/10   Time: 19:42   
Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 15   
Total pool (balanced) observations: 45  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 155.2496 56.66644 2.739709 0.0091 
LNSIZE? -1.348226 2.060993 -0.654163 0.5168 

ROA? -8.209997 3.449760 -2.379875 0.0222 
AGE? -2.393767 0.451257 -5.304669 0.0000 

OPINI? -4.058964 4.852682 -0.836437 0.4079 

  Sumber : Output EViews 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.11, maka diperoleh model persamaan regresi 

sebagai berikut : 

AUDEL = 155,2496 – 1,348226LnSize – 8,209997ROA – 2,393767Age – 4,058964Opini 

 Konstanta sebesar 155,2496 menyatakan bahwa jika tidak ada faktor ukuran 

perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan opini auditor, maka lama waktu pelaporan 

audit (audit delay) ialah sebesar 155 hari. Untuk penjelasan variabel independen berikutnya 

akan dijelaskan berdasarkan hipotesa masing-masing variabel independen di bawah ini : 

 

HIPOTESA 1 

Hipotesa pertama menguji adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Ho1 : Ukuran perusahaan (total asset) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

delay. 

Ha1 : Ukuran perusahaan (total asset) berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

delay. 

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi pada tabel 4.11, diperoleh nilai 

koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -1,348226. Hal ini berarti dalam model regresi 

penelitian ini, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. 

Semakin besar ukuran perusahaan semakin pendek audit delay. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori yang dikembangkan pada awal penelitian. Jadi koefisien regresi lnsize sebesar -

1,348226 menyatakan bahwa setiap penurunan 1% total asset perusahaan, lama waktu 

pelaporan audit (audit delay) akan meningkat sebesar 0,013 hari. Dan sebaliknya, jika total 

asset perusahaan meningkat 1%, maka audit delay akan menurun (lebih pendek) sebesar 

0,013 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. (catatan: slope koefisien dibagi 100, 

Gujarati 2004). 

Sementara itu, variabel ukuran perusahan yang diproksi dengan total asset (lnsize) 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5168. Nilai P-Value 0,5168 lebih besar dari tingkat 

signifikansi α 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan Ho1 diterima dan Ha1 ditolak, yang 

berarti variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay 

pada perusahaan perbankan. 

 

HIPOTESA 2 

Hipotesa kedua menguji adanya pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap audit delay. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Ho2 : Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Ha2 : Profitabilitas (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.11, diperoleh nilai koefisien variabel profitabilitas 

(ROA) sebesar -8,209997. Hal ini berarti dalam model regresi penelitian ini, variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan semakin pendek audit delay. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang 

dikembangkan pada awal penelitian. Jadi, koefisien regresi ROA sebesar -8,209982 

menyatakan bahwa setiap penurunan 1% profitabilitas perusahaan, lama waktu pelaporan 

audit (audit delay) meningkat sebesar 8,21 hari. Dan sebaliknya, jika ROA meningkat 1%, 

maka audit delay akan menurun (lebih pendek) sebesar 8,21 hari dengan asumsi variabel 

bebas lainnya tetap. 

Sementara itu, variabel profitabilitas yang diproksi dengan return on assets memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0,0222. Nilai P-Value 0,0222 lebih kecil dari tingkat signifikansi α 

0,05 dengan demikian dapat disimpulkan Ho2 ditolak dan Ha2 diterima, yang berarti 

variabel profitabilitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan. 

 

HIPOTESA 3 

Hipotesa ketiga menguji adanya pengaruh umur perusahaan terhadap audit delay. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho3 : Umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Ha3 : Umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 
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Dari hasil pengujian pada tabel 4.11, diperoleh nilai koefisien variabel umur 

perusahaan (AGE) sebesar -2,393767. Hal ini berarti dalam model regresi penelitian ini, 

variabel umur perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Semakin besar 

umur perusahaan semakin pendek audit delay. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang 

dikembangkan pada awal penelitian. Jadi, koefisien regresi umur perusahaan sebesar -

2,393767 menyatakan bahwa semakin muda 1 tahun umur perusahaan, lama waktu 

pelaporan audit (audit delay) lebih panjang sebesar 2,39 hari. Dan sebaliknya, jika umur 

perusahaan bertambah 1 tahun, maka audit delay menurun sebesar 2,39 hari dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap. 

Sementara itu, variabel umur perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. 

Nilai P-Value 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi α 0,05 dengan demikian dapat 

disimpulkan Ho3 ditolak dan Ha3 diterima, yang berarti variabel umur perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. 

 

HIPOTESA 4 

Hipotesa keempat menguji adanya pengaruh opini auditor terhadap audit delay. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho4 : Opini auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Ha4 : Opini auditor berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi pada tabel 4.11, diperoleh nilai 

koefisien variabel opini auditor sebesar -4,058964. Perusahaan yang menerima opini audit 

selain unqualified opinion memiliki waktu audit delay yang lebih panjang dibandingkan 

perusahaan yang menerima opini unqualified opinion. Jadi, koefisien regresi opini auditor  
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sebesar -4,058964 menyatakan bahwa perusahaan dengan opini selain unqualified opinion, 

lama waktu pelaporan audit (audit delay) lebih panjang sebesar 4,06 hari. Dan sebaliknya, 

jika perusahaan mendapatkan opini auditor unqualified opinion, maka audit delay lebih 

cepat sebesar 4,06 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. 

Sementara itu, variabel opini auditor memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4079. Nilai 

P-Value 0,4709 lebih besar dari tingkat signifikansi α 0,05 dengan demikian dapat 

disimpulkan Ho4 diterima dan Ha4 ditolak, yang berarti variabel opini auditor tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. 

 

Jadi, berdasarkan hasil pengolahan regresi pada tabel 4.11, terbukti bahwa hanya 

terdapat dua variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay, 

yaitu variabel profitabilitas dan umur perusahaan. Sementara dua variabel independen 

lainnya yang diuji dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara 

individu terhadap audit delay, yaitu variabel ukuran perusahaan dan opini auditor. 

 

4.2.3. Argumentasi Penelitian 

1) Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hipotesa 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. 

Hal ini dapat disebabkan karena perbankan merupakan perusahaan yang memiliki 

banyak regulasi, khususnya perusahaan perbankan yang telah go public, yang mana regulasi 

tersebut tidak memandang besar kecilnya perusahaan, artinya setiap bank wajib mematuhi 

peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh badan regulasi perbankan yakni Bank 
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Indonesia, dan regulasi di pasar modal yakni yang diatur oleh BAPEPAM. Hal lainnya yang 

menyebabkan variabel ukuran perusahaan ini tidak signifikan terhadap audit delay yaitu 

karena adanya faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap audit delay, namun tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti kualitas 

pengendalian internal dan audit fee. Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Ahmad dan 

Kamarudin (2001) menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki sistem pengendalian 

internal yang lebih kuat yang dapat mengurangi kecenderungan terjadinya error dalam 

laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu relatif singkat bagi auditor dalam 

melaksanakan pengujian ketaatan dan pengujian substantif, maka dapat mempercepat 

proses pengauditan laporan keuangan (audit delay) dan meminimalisasi penundaan 

pengumuman laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik. Selain itu, perusahaan 

yang lebih besar memiliki sumber daya untuk membayar audit fee relatif lebih tinggi kepada 

auditor sehingga auditor lebih termotivasi untuk menyelesaikan audit lebih cepat setelah 

tanggal laporan keuangan berakhir. Ini menunjukkan bahwa kualitas sistem pengendalian 

internal perusahaan publik dan audit fee turut mempengaruhi signifikansi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap audit delay. Oleh karena salah satu atau kedua faktor tersebut tidak 

diikutsertakan di dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini berpotensi tidak mampu 

menangkap signifikansi pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Hal lain dari 

ketidaksignifikanan hasil penelitian ini dapat disebabkan pula oleh total asset bank yang 

mana menjadi proksi dari ukuran perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan perbankan 

adalah berbentuk nilai moneter sehingga lebih mudah diukur oleh auditor dibandingkan 

dengan aset yang banyak dimiliki perusahaan manufaktur yang berbentuk fisik. Jadi baik 

ukuran perusahaan perbankan tersebut besar ataupun kecil, proses audit akan lebih mudah 
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bagi auditor karena asset perusahaannya berbentuk nilai moneter. Oleh karena itu, ukuran 

perusahaan tidak terlalu berpengaruh secara langsung terhadap lama waktu pelaporan audit 

(audit delay) pada perusahaan perbankan. 

Namun, disisi lain, hasil penelitian menunjukkan tanda negatif yang konsisten 

dengan logika teori yang dikembangkan sebelumnya. Pengaruh negatif ini membuktikan 

bahwa semakin besar perusahaan maka audit delaynya akan semakin pendek. Ini karena 

semakin besar perusahaan tentunya akan memiliki lebih banyak kegiatan operasional yang 

harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Manajemen perusahaan harus mampu 

mengolah informasi tersebut dengan baik untuk dilaporkan pada pihak yang berkepentingan, 

sehingga perusahaan besar umumnya mempunyai informasi terpublikasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dyer 

dan McHugh (1975), manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi 

penundaan audit dan penundaan pelaporan keuangan karena perusahaan besar selalu diawasi 

secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan, dan agen regulator. Oleh karenanya 

tuntutan akan informasi ini dapat meningkatkan kesadaran manajemen untuk melakukan 

pelaporan laporan keuangan dengan waktu yang lebih singkat, sehingga lama waktu 

pengauditan akan lebih pendek. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Utami (2006), M.G Venny.C.N dan 

Ubaidillah (2008), Ahmad dan Kamarudin (2001), dan Na’im (1999), yang menunjukan 

bahwa faktor ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap audit delay.  
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2) Hubungan Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hipotesa 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. 

Pengaruh negatif ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan, maka semakin pendek audit delaynya. Ini karena tingkat profitabilitas yang 

tinggi mengindikasikan kondisi perusahaan dalam keadaan baik (good news), sehingga akan 

membuat perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya ke publik dengan lebih 

cepat, jadi waktu audit delaynya akan lebih pendek. Sebagaimana yang dijelaskan Givoly & 

Palmon (1982) dalam Sistya Rachmawati (2008) 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. Berdasarkan penelitian Carslaw dan Kaplan 

(1991) dalam Subekti dan Widiyanti (2004), 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. 

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Ini karena profitabilitas merupakan suatu 

informasi perusahaan yang paling diminati terutama dalam pasar uang. Profitabilitas 

menggambarkan ukuran finansial dari kemampuan perusahaan untuk memperoleh 
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keuntungan yang mencerminkan laba/profit untuk suatu periode tertentu. Pada saat suatu 

perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, maka artinya tingkat profitabilitasnya 

tinggi yang mencerminkan kondisi atau keadaan perusahaan tersebut dalam keadaan baik. 

Hal ini merupakan berita baik yang harus disampaikan oleh manajemen kepada publik, oleh 

karenanya manajemen akan meminta auditor untuk menyelesaikan laporan auditannya lebih 

cepat. Di samping itu, pada saat kondisi perusahaan baik auditor akan lebih mudah dalam 

melaksanakan proses auditnya, lain halnya bila perusahaan mengalami profitabilitas yang 

rendah atau terjadi kerugian yang merupakan berita buruk, maka perusahaan tersebut akan 

memperlambat pelaporan keuangannya kepada publik, dan auditor akan membutuhkan 

waktu yang lebih panjang dalam proses auditnya karena harus mengumpulkan bukti-bukti 

yang lebih banyak, melakukan konfirmasi dengan klien, dan lain sebagainya, sehingga dapat 

memperpanjang audit delay. 

Hasil ROA yang signifikan ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan dapat 

mempengaruhi lama pelaporan audit, maka diharapkan parusahaan tetap terus meningkatkan 

profitabilitasnya, khususnya bagi perusahaan perbankan dapat melakukan efisiensi biaya 

atau ekspansi kredit, namun dengan tetap memperhatikan kualitas aktivanya. Meningkatnya 

pendapatan atau profit perusahaan tersebut merupakan berita baik yang harus disampaikan 

oleh manajemen kepada publik, oleh karenanya manajemen akan meminta auditor untuk 

menyelesaikan laporan auditannya lebih cepat. Di samping itu, pada saat kondisi perusahaan 

baik auditor akan lebih mudah dalam melaksanakan proses auditnya, lain halnya bila 

perusahaan mengalami profitabilitas yang rendah atau terjadi kerugian yang merupakan 

berita buruk, maka perusahaan tersebut akan memperlambat pelaporan keuangannya kepada 

publik, dan auditor akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam proses auditnya 
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karena harus mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak, melakukan konfirmasi dengan 

klien, dan lain sebagainya, sehingga dapat memperpanjang audit delay. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Subekti dan Novi Wulandari Widiyanti 

(2004), Ainun Na’im (1999), dan Wiwik Utami (2006) menunjukkan hasil yang signifikan 

mempengaruhi audit delay, hasil ini juga sesuai dengan penelitian Carslaw dan Kaplan 

(1991) di Australia, dan Ahmad dan Kamarudin (2001) di Malaysia.  

 

3) Hubungan Umur Perusahaan terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hipotesa 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. 

Pengaruh negatif ini membuktikan bahwa semakin besar umur perusahaan semakin 

pendek audit delay. Ini karena lamanya umur perusahaan menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk bertahan, semakin lama umur perusahaan mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dibandingkan kinerja perusahaan yang baru 

berdiri. Perusahaan dengan umur yang lebih lama cenderung memiliki kinerja yang lebih 

stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berumur lebih muda.  

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hal ini dikarenakan perusahaan 

yang berumur lebih lama sudah dapat beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak dapat 

dipastikan sebelumnya, serta telah memiliki banyak pengalaman mengenai berbagai masalah 

yang berkaitan dengan pengolahan informasi dan cara mengatasinya.  
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Hasil umur perusahaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa lama waktu 

perusahaan berdiri dapat mempengaruhi lama pelaporan audit, maka diharapkan perusahaan 

untuk tetap terus beroperasi dan meningkatkan kinerjanya agar tetap berkembang, bertahan 

dan terjaga eksistensinya terutama di pasar modal, sehingga tetap dipercaya oleh publik. 

Perusahaan yang mampu bertahan lama dapat memiliki informasi yang lebih luas, dan 

pengalaman yang lebih banyak, oleh karenanya dapat mempermudah auditor dalam proses 

pengauditan sehingga semakin lebih pendek, dan membuat perusahaan mampu menyajikan 

laporan keuangan lebih tepat waktu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rachmad 

Saleh (2004), 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. Informasi yang memadai 

tersebut dapat membantu proses pengauditan semakin lebih efisien. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan Lucas Setiady 

(2006) yang sesuai dengan penelitian Kaplan dan Norton (1996).  

 

4) Hubungan Opini Auditor terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hipotesa 4, hasil penelitian menunjukkan bahwa opini auditor memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. 

Hal ini dapat disebabkan karena pada perusahaan perbankan dalam penelitian ini 

tidak ada yang mendapatkan opini audit dengan pendapat qualified, disclaimer ataupun 

adverse sebagaimana pada perusahaan manufaktur pada penelitian sebelumnya. Menurut 
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Whittred (1980) dalam penelitian Na’im (1999), auditor akan mengeluarkan kualifikasi 

laporan audit jika dalam menjalankan auditnya gagal mengkonfirmasi kepatuhan klien 

terhadap peraturan yang berlaku dan standar profesional yang relevan. Kualifikasi bisa 

diberikan dalam beberapa bentuk : pendapat pengecualian (qualified), pendapat penolakan 

(disclaimer), dan pendapat tidak wajar (adverse). 

Sedangkan perusahaan perbankan pada umumnya mendapatkan opini unqualified 

opinion dan unqualified with explanatory paragraph or modified wording. Sebagaimana 

yang dijelaskan pada teori sebelumnya bahwa unqualified with explanatory paragraph or 

modified wording merupakan pendapat wajar tanpa syarat dengan paragraf penjelas atau 

modifikasi kalimat yang dikategorikan sebagai pendapat audit selain unqualified opinion, ini 

dikarenakan suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta 

laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan 

informasi tambahan. Informasi tambahan tersebut dapat disebabkan antara lain karena tidak 

adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ketidakpastian 

atas kelangsungan hidup perusahaan (going concern), ataupun laporan audit yang 

melibatkan auditor lainnya. Dikarenakan penambahan informasi tersebut, maka proses audit 

diduga akan lebih lama daripada pendapat unqualified opinion. Namun ketidaksignifikanan 

hasil penelitian ini dapat disebabkan karena perusahaan perbankan yang mendapatkan opini 

unqualified with explanatory paragraph or modified wording tidak terlalu mempengaruhi 

lama pelaporan audit karena laporan keuangan perusahaan tersebut masih termasuk dalam 

kondisi yang wajar. Selain itu, dengan adanya suatu badan regulasi dan pengawas perbankan 

yakni BI pada perusahaan perbankan, maka bank dituntut untuk selalu memberikan 

informasi keuangan yang transparan dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai 
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standar profesional yang relevan, sehingga proses audit bisa lebih mudah. Dengan kondisi 

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

opini auditor terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel opini auditor terhadap audit delay. Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ainun Na’im (1999), Jeane Deart Meity Prabandari dan 

Rustiana (2007), dan Carslaw dan Kaplan (1991).  

 

4.2.2.3. Perbandingan dengan Hasil Penelitian sebelumnya 

Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Audit Delay 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Utami (2006), M.G Venny.C.N dan Ubaidillah 

(2008), Ahmad dan Kamarudin (2001), dan Na’im (1999), yang menunjukan bahwa faktor 

ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap audit delay. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Ashton et.al. (1987), Givoly dan Palmon (1982), dan Halim (2000). 

Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Imam Subekti dan 

Novi Wulandari Widiyanti (2004), Titik Aryati dan Maria Theresia (2005), Sistya 

Rachmawati (2008), Luciana Spica Almilia dan Lucas Setiady (2006), yang menunjukan hal 

sebaliknya, yaitu faktor ukuran perusahaan berhasil berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay, dan hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dyer dan McHugh (1975), dan 

Carslaw dan Kaplan (1991). 
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Profitabilitas Berpengaruh Signifikan terhadap Audit Delay 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh negatif 

yang signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Subekti dan Novi Wulandari Widiyanti (2004), 

Ainun Na’im (1999), dan Wiwik Utami (2006) menunjukan hasil yang signifikan 

mempengaruhi audit delay, hasil ini juga sesuai dengan penelitian Carslaw dan Kaplan 

(1991) di Australia, dan Ahmad dan Kamarudin (2001) di Malaysia. 

Namun sebaliknya, penelitian Titik Aryati dan Maria Theresia (2005), Sistya 

Rachmawati (2008), dan M.G Venny.C.N dan Ubaidillah (2008), yang hasilnya sesuai 

dengan penelitian Dyer dan McHugh (1975), tidak berhasil membuktikan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

Umur Perusahaan Berpengaruh Signifikan terhadap Audit Delay 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif yang 

signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan Lucas Setiady (2006) yang sesuai 

dengan penelitian Kaplan dan Norton (1996). 

Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Rachmad Saleh dan Indah 

Susilowati (2004) yang tidak berhasil membuktikan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

signifikan. 

Opini Auditor Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Audit Delay 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Ainun Na’im (1999), Jeane Deart Meity Prabandari dan Rustiana 

(2007), dan Carslaw dan Kaplan (1991). 

Namun sebaliknya penelitian Imam Subekti dan Novi Wulandari Widiyanti (2004), 

Wiwik Utami (2006), M.G Venny C.N dan Ubaidillah (2008), dan Ahmad dan Kamarudin 

(2001), berhasil membuktikan opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

5.1.1. Ringkasan dari Bab-bab terdahulu 

Setiap perusahaan publik wajib melaporkan laporan keuangan perusahannya sebagai 

bentuk pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak terkait. Laporan keuangan 

mencerminkan sikap transparansi informasi keuangan dari perusahaan, dan umumnya 

laporan keuangan digunakan para pemakainya sebagai indikator dasar pengambilan 

keputusan. Berdasarkan lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-

36/PM/2003 menyatakan bahwa laporan keuangan 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. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan publik dituntut untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu 

sesuai regulasi yang telah ditetapkan. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi nilai informasi yang 

terkandung di dalamnya. Informasi yang disajikan dengan tidak tepat waktu dapat 

menggangu proses mengambil keputusan dan prediksi ekonomi pihak-pihak terkait, 

sehingga memberikan peluang yang lebih besar pada tingkat kesalahannya. 

Ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan ke publik dipengaruhi oleh berbagai 

macam kendala. Salah satu kendala adalah adanya keharusan laporan keuangan untuk 

diaudit oleh akuntan publik. Lamanya waktu penyelesaian audit ini dapat mempengaruhi 
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ketepatan waktu informasi keuangan auditan tersebut dipublikasikan, lama waktu 

penyelesaian audit inilah yang disebut audit delay. 

Audit delay dapat didefinisikan sebagai rentang waktu penyelesaian pelaksanaan 

audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk 

memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, 

sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera 

pada laporan auditor independen. Panjang atau pendeknya audit delay dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dalam peneilitan ini 

antara lain, ukuran perusahaan yang diproksi dengan total asset, profitabilitas yang diproksi 

dengan ROA, umur perusahaan, dan opini auditor. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

1. Rata-rata audit delay dari seluruh perusahaan sampel adalah 64,93 hari dengan standar 

deviasi 20,48 hari.  

2. Nilai Adjusted R2 adalah sebesar 0,472. Ini artinya seluruh variabel independen (total 

aset, ROA, umur perusahaan, dan opini auditor) mampu menjelaskan variansi dari 

variabel dependen (audit delay) sebesar 47,2%. Sedangkan 52,8% sisanya, dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian. 

3. Berdasarkan hasil uji F pada penelitian ini yaitu, seluruh variabel independen (ukuran 

perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan opini auditor) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. 

4. Kesimpulan dari hasil uji t yang dilakukan pada 15 perusahaan perbankan selama 

periode 2007 – 2009 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap audit delay 

pada perusahaan perbankan.  

b. Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan. 

c. Umur perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan.  

d. Opini auditor memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan.  

 
5.1.2. Jawaban atas Perumusan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Variabel Independen ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan opini 

auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan. 

2. Variabel independen secara parsial yang berpengaruh signifikan yaitu profitabilitas dan 

umur perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan opini auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Namun seluruh variabel 

dapat menunjukkan hubungan tanda yang sesuai dengan logika teori. 
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5.2. SARAN 

Bagi Perusahaan 

1. Perusahaan diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dari segi 

profitabilitas, mengingat faktor ROA dan umur perusahaan yang paling berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay 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 delay 

akan lebih pendek dan membuat perusahaan mampu melaporkan laporan keuangan lebih 

tepat waktu. 

2. Perusahaan diharapkan dapat terus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh 

BAPEPAM dengan cara manajemen tidak menunda penyajian laporan keuangannya dan 

tidak membatasi lingkup audit, agar auditor dapat melakukan proses audit dengan lebih 

cepat sehingga pelaporan laporan keuangan auditan dapat diterbitkan tepat waktu ke 

publik. Disisi lain, Bagi perusahaan yang melanggar regulasi sebaiknya dikenakan 

sanksi yang lebih tegas.  

 
Bagi Penelitian Selanjutnya 
 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menganalisis lebih mendalam, misalnya 

mendeteksi kondisi dan memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh pada 

perusahaan yang memiliki audit delay paling besar.  
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LAMPIRAN 1 
 

DAFTAR DATA OLAHAN 
No Company Year Audel Size Lnsize Roa Age Opini 

1 _INPC 2007 78 11,282,575,735,688 30.05428 0.29 17 1 
2 _INPC 2008 83 12,845,448,797,066 30.18401 0.34 18 1 
3 _INPC 2009 53 15,432,373,579,647 30.36749 0.44 19 1 
4 _BNBA 2007 81 1,950,255,693,991 28.29898 1.68 1 1 
5 _BNBA 2008 83 2,044,367,406,129 28.34611 2.07 2 1 
6 _BNBA 2009 118 2,362,021,652,865 28.49054 2 3 1 
7 _BBKP 2007 90 34,446,177,000,000 31.17042 1.63 1 2 
8 _BBKP 2008 107 32,633,063,000,000 31.11635 1.66 2 2 
9 _BBKP 2009 81 37,173,318,000,000 31.24661 1.46 3 2 

10 _BBCA 2007 64 218,005,008,000,000 33.01554 3.3 7 1 
11 _BBCA 2008 56 245,569,856,000,000 33.13460 3.4 8 2 
12 _BBCA 2009 64 282,392,294,000,000 33.27432 3.4 9 1 
13 _BDMN 2007 37 89,409,827,000,000 32.12425 2.4 18 1 
14 _BDMN 2008 71 107,268,363,000,000 32.30635 1.5 19 2 
15 _BDMN 2009 41 98,597,953,000,000 32.22207 1.5 20 1 
16 _BNII 2007 46 55,148,453,000,000 31.64105 0.75 18 2 
17 _BNII 2008 36 56,855,129,000,000 31.67153 0.86 19 2 
18 _BNII 2009 71 60,965,774,000,000 31.74133 -0.07 20 2 
19 _BMRI 2007 63 319,085,590,000,000 33.39648 2.3 4 2 
20 _BMRI 2008 55 358,438,678,000,000 33.51278 2.5 5 2 
21 _BMRI 2009 53 394,616,604,000,000 33.60894 3 6 2 
22 _MAYA 2007 73 4,474,877,597,000 29.12950 1.46 10 1 
23 _MAYA 2008 79 5,512,694,013,000 29.33807 1.27 11 1 
24 _MAYA 2009 78 7,629,928,278,000 29.66310 0.9 12 1 
25 _MEGA 2007 53 34,907,728,000,000 31.18373 2.33 7 1 
26 _MEGA 2008 86 34,860,872,000,000 31.18239 1.98 8 1 
27 _MEGA 2009 82 39,684,622,000,000 31.31198 1.77 9 1 
28 _BBNI 2007 87 183,341,611,000,000 32.84237 0.9 11 1 
29 _BBNI 2008 82 201,741,069,000,000 32.93801 1.1 12 1 
30 _BBNI 2009 40 227,496,967,000,000 33.05816 1.7 13 2 
31 _BNGA 2007 46 54,885,576,000,000 31.63627 2.02 21 1 
32 _BNGA 2008 47 103,197,574,000,000 32.26767 1.1 22 2 
33 _BNGA 2009 46 107,104,274,000,000 32.30482 2.1 23 2 
34 _NISP 2007 56 28,969,069,000,000 30.99725 1.31 13 1 
35 _NISP 2008 27 34,245,838,000,000 31.16459 1.54 14 1 
36 _NISP 2009 27 37,052,596,000,000 31.24336 1.79 15 1 
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37 _BNLI 2007 49 39,298,423,000,000 31.30221 1.9 17 2 
38 _BNLI 2008 47 54,059,522,000,000 31.62111 1.7 18 2 
39 _BNLI 2009 46 56,009,953,000,000 31.65655 1.4 19 1 
40 _BBRI 2007 78 203,734,938,000,000 32.94784 4.61 4 1 
41 _BBRI 2008 49 246,076,896,000,000 33.13667 4.18 5 1 
42 _BBRI 2009 83 316,947,029,000,000 33.38976 3.73 6 1 
43 _BVIC 2007 73 5,268,994,686,000 29.29286 1.64 8 2 
44 _BVIC 2008 79 5,625,107,568,000 29.35826 0.88 9 2 
45 _BVIC 2009 78 7,359,018,223,000 29.62695 1.1 10 2 

 
 

 
 
LAMPIRAN 2 

 
ESTIMASI COMMON EFFECT 

Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 09/29/10   Time: 19:42   
Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 15   
Total pool (balanced) observations: 45  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 155.2496 56.66644 2.739709 0.0091 
LNSIZE? -1.348226 2.060993 -0.654163 0.5168 

ROA? -8.209997 3.449760 -2.379875 0.0222 
AGE? -2.393767 0.451257 -5.304669 0.0000 

OPINI? -4.058964 4.852682 -0.836437 0.4079 

R-squared 0.519956    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.471952    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 14.88858    Akaike info criterion 8.343505 
Sum squared resid 8866.795    Schwarz criterion 8.544246 
Log likelihood -182.7289    Hannan-Quinn criter. 8.418339 
F-statistic 10.83143    Durbin-Watson stat 1.822618 
Prob(F-statistic) 0.000005    
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LAMPIRAN 3 
 

ESTIMASI FIXED EFFECT 
Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 09/29/10   Time: 19:43   
Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 15   
Total pool (balanced) observations: 45  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 800.5901 812.5732 0.985253 0.3336 
LNSIZE? -22.50682 27.15385 -0.828863 0.4147 

ROA? -22.57169 7.533504 -2.996174 0.0059 
AGE? 0.942195 4.342327 0.216979 0.8299 

OPINI? 0.738990 8.083120 0.091424 0.9279 
Fixed Effects (Cross)     

_1--C -59.15548    
_2--C -27.24041    
_3--C 26.16556    
_4--C 74.12106    
_5--C -4.066732    
_6--C -44.26268    
_7--C 63.02219    
_8--C -46.53452    
_9--C 13.34391    

_10--C 26.13692    
_11--C -15.15766    
_12--C -42.19108    
_13--C -24.26458    
_14--C 104.4421    
_15--C -44.35856    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.742957    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.565005    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 13.51322    Akaike info criterion 8.341092 
Sum squared resid 4747.784    Schwarz criterion 9.103905 
Log likelihood -168.6746    Hannan-Quinn criter. 8.625461 
F-statistic 4.175028    Durbin-Watson stat 2.957168 
Prob(F-statistic) 0.000499    
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LAMPIRAN 4 
 

 
UJI CHOW-TEST (Redundant Fixed Effect Tests) 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f. Prob.  

Cross-section F 1.611296 (14,26) 0.1420 
Cross-section Chi-square 28.109938 14 0.0138 

     
 

Dependent Variable: AUDEL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/29/10   Time: 19:30   
Sample: 2007 2009   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 45  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 155.2496 56.66644 2.739709 0.0091 
LNSIZE -1.348226 2.060993 -0.654163 0.5168 

ROA -8.209997 3.449760 -2.379875 0.0222 
AGE -2.393767 0.451257 -5.304669 0.0000 

OPINI -4.058964 4.852682 -0.836437 0.4079 

R-squared 0.519956    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.471952    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 14.88858    Akaike info criterion 8.343505 
Sum squared resid 8866.795    Schwarz criterion 8.544246 
Log likelihood -182.7289    Hannan-Quinn criter. 8.418339 
F-statistic 10.83143    Durbin-Watson stat 1.822618 
Prob(F-statistic) 0.000005    
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LAMPIRAN 5 
 

STATISTIK DESKRIPTIF 
 AUDEL SIZE ROA AGE OPINI 

 Mean  64.93333  9.95E+13  1.796000  11.46667  1.422222 
 Median  64.00000  5.41E+13  1.660000  11.00000  1.000000 
 Maximum  118.0000  3.95E+14  4.610000  23.00000  2.000000 
 Minimum  27.00000  1.95E+12 -0.070000  1.000000  1.000000 
 Std. Dev.  20.48880  1.11E+14  1.008141  6.500350  0.499495 
 Skewness  0.194971  1.183797  0.812820  0.065734  0.314945 
 Kurtosis  2.613929  3.158103  3.600471  1.748579  1.099190 

      
 Jarque-Bera  0.564573  10.55718  5.631136  2.968758  7.518448 
 Probability  0.754058  0.005100  0.059871  0.226643  0.023302 

      
 Sum  2922.000  4.48E+15  80.82000  516.0000  64.00000 
 Sum Sq. Dev.  18470.80  5.41E+29  44.71928  1859.200  10.97778 

      
 Observations  45  45  45  45  45 

 
 
 
 

LAMPIRAN 6 
 
 

UJI NORMALITAS 

0
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-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Series: Residuals
Sample 1 45
Observations 45

Mean       1.57e-14
Median   0.363841
Maximum  28.82238
Minimum -36.01756
Std. Dev.   14.19571
Skewness  -0.193917
Kurtosis   2.915845

Jarque-Bera  0.295308
Probability  0.862730
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LAMPIRAN 7 
 

UJI MULTIKOLINIERITAS 
 LNSIZE ROA AGE OPINI 

LNSIZE  1.000000  0.491199  0.111597  0.198504 

ROA  0.491199  1.000000 -0.482639 -0.136031 

AGE  0.111597 -0.482639  1.000000  0.049931 

OPINI  0.198504 -0.136031  0.049931  1.000000 
 

 
 
 
LAMPIRAN 8 

 
UJI AUTOKORELASI (Durbin-Watson) 

 
Dependent Variable: AUDEL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/29/10   Time: 19:30   
Sample: 2007 2009   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 45  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 155.2496 56.66644 2.739709 0.0091 
LNSIZE -1.348226 2.060993 -0.654163 0.5168 

ROA -8.209997 3.449760 -2.379875 0.0222 
AGE -2.393767 0.451257 -5.304669 0.0000 

OPINI -4.058964 4.852682 -0.836437 0.4079 

R-squared 0.519956    Mean dependent var 64.93333 
Adjusted R-squared 0.471952    S.D. dependent var 20.48880 
S.E. of regression 14.88858    Akaike info criterion 8.343505 
Sum squared resid 8866.795    Schwarz criterion 8.544246 
Log likelihood -182.7289    Hannan-Quinn criter. 8.418339 
F-statistic 10.83143    Durbin-Watson stat 1.822618 
Prob(F-statistic) 0.000005    
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LAMPIRAN 9 
 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

F-statistic 0.791937    Prob. F(4,40) 0.5374 
Obs*R-squared 3.302205    Prob. Chi-Square(4) 0.5086 
Scaled explained SS 2.987622    Prob. Chi-Square(4) 0.5599 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: ARESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/29/10   Time: 19:48   
Sample: 1 45    
Included observations: 45   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -16.32636 33.17370 -0.492148 0.6253 
LNSIZE 1.213569 1.206548 1.005819 0.3205 

ROA -1.190100 2.019561 -0.589287 0.5590 
AGE -0.149208 0.264175 -0.564808 0.5754 

OPINI -4.782992 2.840860 -1.683642 0.1000 

R-squared 0.073382    Mean dependent var 11.14285 
Adjusted R-squared -0.019279    S.D. dependent var 8.633258 
S.E. of regression 8.716083    Akaike info criterion 7.272656 
Sum squared resid 3038.804    Schwarz criterion 7.473396 
Log likelihood -158.6348    Hannan-Quinn criter. 7.347490 
F-statistic 0.791937    Durbin-Watson stat 1.999397 
Prob(F-statistic) 0.537396    
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LAMPIRAN 10 
 

LANGKAH-LANGKAH MODEL PANEL DATA 

Forum Diskusi Ekonometrika (Sanjoyo) 

Selasa, 26 Mei 2009 

Langkah2 Model Panel Data  

Secara ringkas step-stepnya Panel Data (Statis) adalah sebagai berikut: 
 
1. Estimasi dengan Fixed Efect. 
 
2. Uji Chow-test (Pool Vs Fixed efek). 
(a). Jika Ho diterima, maka model pool (common). (selesai sampai disini). 
(b). Jika Ho ditolak, maka model Fixed efek. (teruskan step 3) 
 
3. Estimasi dengan Random Efek. 
 
4. Uji Hausman (random Vs Fixed). 
 
(a). Jika Ho: diterima, maka model random efek (selesai sampai disini). 
(b). Jika Ho: ditolak, maka model fixed efek (lanjutkan step 5) 
 
5. Uji LM test :adanya herosedastisity antar kelompok individu (crossection). 
 
Ho: Homosedastik 
H1: Heterosedastik 
 
(a) Jika Ho diterima, maka model homosedastik (selesai) 
(b) Jika Ho ditolak, maka model heterosedastik. Solusi: dg Crossection Weight (dan 
lanjutkan step 6) 
 
6. Uji LR test: adanya heterosedastik dan otokorelasi antar kelompok individu (crossection). 
 
Ho: Struktur heterosedastik 
Ho: struktur SUR 
 
(a). Jika Ho diterima, maka model herosedastik. Solusi: dg Crossection Weigth (sama dg 
5.b) 
(b). Jika Ho ditolak, maka model SUR. Solusi: dg Crossection SUR. 

Sumber : http://modul%20panel/langkah2-model-panel-data.html 
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