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ABSTRACT 

 
Audit delay can be occur in all corporations. This research is divided into two 

models. The first model’s purpose is to find empirical evidence about the factors that affect 
audit delay significantly by examining company size, auditor’s opinion, Certified Public 
Accountants (CPA) quality, and profitability while the second model examines the 
influence of audit delay and Return on Equity to investor’s reaction.  

The samples of this study are mining companies which are listed in Indonesia 
Stock Exchange during 2009-2012. This research is using multiple regression method with 
purposive sampling method to select sample from the population. The data were tested 
using normality, multicorellation, heteroskedastisity, and autocorrelation test.  

The results of this study with 5% significant level shows: 1) Company size and CPA 
quality significantly affect audit delay. 2) There is a simultaneous influence of company 
size, CPA quality, auditor’s opinion, and profitability to audit delay. 3) Neither audit delay 
nor ROE significantly affect investor’s reaction. Therefore, companies and investors should 
put a concern to their company size and CPA quality to reduce the length of audit delay. 
 
Keywords: Audit Delay, Investor Reaction, Abnormal Return, Company Size, CPA 
Quality 
 

PENDAHULUAN 
Pasar modal kini telah menjadi salah satu media alternatif yang digunakan oleh para 

investor sebagai tujuan investasinya. Seiring dengan perkembangan tren investasi 

tersebut, jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan investasi pada pasar modal turut 

megalami peningkatan. Hal ini berimbas terhadap peningkatan jumlah permintaan 

terhadap jasa audit laporan keuangan, dimana laporan keuangan dianggap sebagai salah 

satu instrumen pokok dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh para 

investor. Terdapat berbagai informasi terkait dengan kondisi perusahaan yang diperlukan 

oleh para investor dalam proses pengambilan keputusan investasinya. Salah satu 

informasi yang dapat dikembangkan sebagai acuan pertimbangan investasi adalah 

laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Laporan keuangan menjadi salah satu 
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kebutuhan utama investor karena memuat berbagai informasi yang menyangkut kinerja 

keuangan (Hartati, 2013). Informasi yang dibutuhkan investor merupakan informasi yang 

memiliki ketepatan waktu yang presisi dan benar-benar mencerminkan keadaan suatu 

perusahaan sehingga dapat dijadikan indikator untuk pengambilan keputusan investasi 

(Srimindarti, 2008). Ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan ini juga didukung 

oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang 

berfungsi sebagai otoritas pasar modal melalui KEP-346/BL/2011 yang menyatakan 

bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan 

dimumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal 

laporan keuangan, dan Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek 

Indonesia Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 yang membahas mengenai sanksi oleh bursa 

terhadap perusahaan tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa, 

maksimal dalam bentuk pengentian sementara perdagangan efek perusahaan (suspensi) 

tercatat di bursa. Semakin lama auditor menyelesaikan proses auditnya, maka audit delay 

perusahaan yang diauditnya akan menjadi semakin panjang, dan akan memengaruhi 

meningkatkan probabilitas keterlambatan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit 

kepada publik (Febrianty, 2011). Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan bahwa 

ketertundaan informasi laporan keuangan akan berdampak negatif pada reaksi pasar, 

ketertundaan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat  

ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Menurut 

Chambers dan Pennman (dalam Subekti dan Widiyanti, 2004), pengumuman laba yang 

terlambat akan menyebabkan abnormal return menjadi negatif, dan sebaliknya. Oleh 

sebab itu, ketertundaan pelaporan keuangan secara tidak langsung akan diartikan sebagai 

sinyal buruk mengenai kondisi perusahaan bagi para investor. 

 

LANDASAN TEORI 
Agency Theory 

Pada tahun 1976, publikasi Jensen dan Meckling melakukan pengembangan 

terhadap agency theory. Keduanya menjelaskan hubungan keagenan timbul pada saat 

terjadi kontrak dimana satu pihak (principal) mempekerjakan pihak lain (agent) untuk 

melakukan layanan-layanan terkait kepentingan principal. Kontrak yang dibuat 

menyatakan bahwa pihak principal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan 
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yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan kepada agen yang telah ditunjuk 

(Godfrey, dkk., 2009) . 
Jensen dan Meckling dalam teorinya menyatakan bahwa konflik kepentingan 

disebakan oleh timbulnya asimetri informasi. Efek yang terjadi akibat asimetri informasi 

tersebut adalah kurangnya informasi yang diperoleh pihak principal dalam mengetahui 

keputusan yang diambil oleh agen, apakah keputusan tersebut merupakan keputusan 

yang diambil berdasarkan tujuan akhir perusahaan atau hanya didasari oleh kepentingan 

agent. Oleh sebab itu, pihak auditor berperan untuk mengatasi adanya informasi yang bias 

antara keduabelah pihak dengan melakukan proses audit sesuai dengan standar dan 

ketentuan yang telah berlaku dan menuangkannya ke dalam laporan audit.  

Signalling Theory 
Berdasarkan signaling theory dalam Godfrey, dkk. (2009), manajer  menggunakan 

akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan untuk memberikan sinyal yang dapat 

digunakan untu membangun ekspektasi dan intensi yang berorientasikan pada masa yang 

akan datang. Apabila manajer mengekspetasikan pertumbuhan perusahaan dalam jumlah 

besar pada masa yang akan datang, mereka akan berusahan memberikan sinyal tersebut 

kepada investor melalui laporan keuangan. 

Sinyal yang diberikan akan memengaruhi pasar saham khususnya harga saham 

perusahaan. Jika sinyal manajemen mengindikasikan good news, maka hal tersebut dapat 

meningkatkan harga saham. Sebaliknya, apabila sinyal manajemen mengindikasikan bad 

news maka hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan. 

Investor dapat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, jika 

informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. (Febrianty, 2011). Hal inilah yang menjadikan audit delay 

sebagai salah satu faktor yang membawa pengaruh besar bagi pengambilan keputusan 

ekonomi yang dilakukan oleh para investor. 

Peraturan Pelaporan Keuangan 
Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau 

perusahaan publik secara hukum diatur oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 

tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. 

Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan Nomor X.K.2 yang mulai berlaku untuk periode 
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pelaporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 30 Juni 2011. Bagi para 

emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka 

Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK wajib memuat 

informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada 

otoritas pasar modal di Negara lain tersebut. Laporan keuangan tahunan wajib 

disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 

pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan disertai dengan 

laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, dengan sanksi maksimal Rp 

150.000.000,00 dan pemberian suspense, seperti yang diatur dalam Keputusan Direksi 

PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H 

tentang Sanksi. 

Audit Delay 
Audit delay merupakan jangka waktu antara tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal yang tertera pada laporan audit independen (Arifa, 2013). Audit delay dapat 

disebabkan oleh berbagai hambatan yang dihadapi oleh auditor sehingga dapat 

memperlambat proses pengerjaan audit yang dilakukannya (Anjani, 2013). Selanjutnya, 

hal tersebut dapat memengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan sehingga akan 

memengaruhi keputusan yang akan diambil atau diputuskan oleh para investor (Shultoni, 

2013). 

Reaksi Investor 
Proksi yang umum digunakan dalam penelitian terkait reaksi investor adalah 

abnormal return. Menurut Jogiyanto (2012), abnormal return atau excess return 

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi (actual return) terhadap 

normal return. Normal return merupakan return yang diharapkan oleh investor. Dengan 

adanya peristiwa tertentu, makan normal return akan naik (bila peristiwanya adalah 

peristiwa baik atau good news) atau akan turun (bila peristiwanya adalah peristiwa buruk 

atau bad news). Hasil keseluruhannya adalalah actual return. Abnormal return terjadi 

karena dipicu oleh adanya kejadian atau peristiwa tertentu, misalnya hari libur nasional, 

suasana politik, kejadian luar biasa, merger dan akuisisi, stock split, pengumuman akan 

diterbitkannya laporan keuangan, dan sebagainya (Jogiyanto, 2012). 
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PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 
Banimahd, dkk. (2012) telah melakukan penelitian mengenai hal-hal yang 

memengaruhi audit delay. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel ukuran 

perusahaan dan tipe laporan auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay, 

sedangkan variabel perubahan auditor, leverage, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap audit delay. Ahmed dan Hossain (2010) melakukan penelitian 

sejenis untuk menguji determinan-determinan audit delay. Penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa variabel ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, dan opini memiliki 

dampak yang signifikan terhadap audit delay, sedangkan variabel profitabilitas dan 

reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Rachmawati (2008) 

melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan dua model penelitian, 

dimana model pertama menguji faktor-faktor yang memengaruhi audit delay dan model 

kedua menguji hubungan audit delay terhadap reaksi investor. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah variabel ukuran perusahaan dan kantor akuntan publik memiliki dampak 

yang signifikan terhadap audit delay, sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas, dan 

internal auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Model kedua dari 

penelitian tersebut membuktikan bahwa audit delay berpengaruh secara signifikan 

terhadap reaksi investor pada peruahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2003-2005. 

PERUMUSAN HIPOTESIS 
Dyer dan McHugh (1975) dalam Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan bahwa 

perusahaan dengan skala besar menghadapi menghadapi tantangan untuk 

mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit lebih awal. Penelitian Kartika 

(2009) Boritz dan Liu (2006) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap rentang waktu audit delay perusahaan. Pendapat tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Banimahd, Moradzadefard, dan Zeynali 

(2012)., sementara penelitian Ahmad dan Kamarudin (2003) dan Shultoni (2013) tidak  

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan rentang 

waktu audit delay. Berdasarkan penelitian tersebut, maka munculah hipotesis pertama 

dalam penelitian ini, yaitu: 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay 
perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2010-2013. 
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Para pemakai laporan keuangan  mengandalkan laporan auditor untuk memberikan 

keyakinan terhadap laporan keuangan perusahaan (Arens, dkk., 2014). Hal tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009) yang menyatakan bahwa 

pemerolehan unqualified opinion akan memperpendek audit delay karena hal tersebut 

dianggap sebagai berita baik atau good news bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian 

tersebut, maka munculah hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu: 

H2 : Opini auditor berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay 
perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2010-2013. 

Suatu perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang bersisi berita 

baik terhadap publik (Godfrey, dkk., 2009). Salah satu berita yang diklasifikasikan sebagai 

berita baik bagi perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan yang berhasil 

menghasilkan profit. Didasari oleh hal tersebut, perusahaan yang mampu menghasilkan 

profit akan cenderung mengalami audit delay yang lebih pendek, sehingga berita baik 

tersebut dapa segera terpublikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Srimidanti, 

2008). Berdasarkan penelitian tersebut, maka munculah hipotesis pertama dalam 

penelitian ini, yaitu: 

H3 : Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay 
perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2010-2013. 

Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan the Big Four pada umumnya memiliki 

sumber daya yang lebih besar apabila dibandingkan dengan KAP yang berafiliasi non Big 

Four (Ahmed dan Hossain., 2010). Hal ini didukung oleh Hossain dan Taylor (1998) dalam 

Utami (2006) bahwa KAP yang besar, dalam hal ini jika diasosiasikan dengan KAP yang 

berada di Indonesia, KAP yang dinyatakan besar adalah KAP yang berafiliasi dengan the 

Big Four, memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyelesaikan proses audit dengan lebih 

cepat dalam rangka mempertahankan dan menjaga reputasi yang telah dimiliki. Hasil 

penelitian Boritz dan Liu (2006) dan Ahmed dan Hossain (2010) menyatakan bahwa ukuran 

KAP secara signifikan memperngaruhi rentang waktu audit delay. Berdasarkan penelitian 

tersebut, maka munculah hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu: 
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H4 : Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh secara signifikan terhadap 
audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BursaEfek 
Indonesia selama periode 2010-2013. 

 Laporan keuangan adalah salah satu sumber potensial yang lazim digunakan oleh 

para investor sebagai dasar pengambilan keputusan penanaman modal (Purbowati, 

2008). Audit delay laporan keuangan yang semakin rendah akan membuat para pelaku 

pasar dapat bereaksi secara lebih cepat untuk pengambilan keputusan investasinya. 

Penelitian Givoly dan Palmon (1982) dalam Shulthoni (2013) menemukan bahwa 

berdasarkan uji pasar, terindikasi bahwa terdapat penurunan yang signifikan pada 

kandungan informasi laporan keuangan jika selisih waktu pelaporan atau audit delay 

terlalu lama. Penelitian yang telah dilakukan Purbowati (2008) dan Shultoni (2013) 

menyatakan bahwa audit delay memberikan pengauh yang signifikan terhadap reaksi 

investor. Berdasarkan penelitian tersebut, maka munculah hipotesis pertama dalam 

penelitian ini, yaitu: 

H5: Audit delay memiliki pengaruh secara signifikan terhadap reaksi investor. 
Sebagai pemilik atau penyetor modal perusahaa, investor selalu berharap untuk 

mendapatkan ROE yang tinggi. Lebih lanjut, ROE yang tidak sesuai dengan harapan 

investor akan membuat pasar bereaksi yang dapat ditunjukkan melalui abnormal return 

(Cheng dan Christiawan, 2011). Perubahan ROE perusahaan yang menjadi semakin 

tinggi dianggap sebagai good news atau berita baik bagi para investor (Octavia, 2010). 

Hasil penelitian Cheng dan Christiawan (2011) menyatakan bahwa ROE mempengaruhi 

tingkat abnormal return, hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian sejenis 

yang dilakukan oleh Ahsan (2012) dan Garkaz, dkk. (2012). 
H6: ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap reaksi investor. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji berbagai hal yang diduga memengaruhi audit 

delay, serta menguji pengaruh dari audit delay terhadap reaksi investor. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan sektor pertambangan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 

Desember, dan telah diaudit untuk periode 2010, 2011, 2012, dan 2013. Pengambilan 
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sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pemilihan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini didasari oleh beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Sektor pertambangan yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2010 hingga 2013. 

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

berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, 2012, dan 2013. 

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

telah diaudit oleh auditor independen disertakan dengan opini audit dan tanggal 

publikasi audit. 

4. Perusahaan yang dipilih tidak pernah delisting dari Bursa Efek Indonesia terhitung 1 

Januari 2010 hingga 31 Desember 2013. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh secara tidak langsung dan peneliti tidak berhubungan secara langsung 

dengan objek yang bersangkutan (Sekaran dan Roger, 2010). 

Hal yang mendasari pemilihan sektor pertambangan sebagai objek penelitian adalah 

sektor pertambangan merupakan sektor dengan rata-rata audit delay yang lebih panjang 

dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini didasari oleh penelitian (Aryaningsih & 

Budiartha, 2014) yang menyatakan rata-rata audit delay pada perusahaan manufaktur 

adalah 73 hari, perusahaan perbankan 69,65 hari (Anjani, 2012), perusahaan industri 

71,54 hari (Shulthoni, 2013), dan perusahaan pertambangan 77,55 hari (Izzati, 2014). Hal 

kedua yang memengaruhi pemilihan sektor pertambangan adalah berdasarkan 

pengumuman yang diterbitkan oleh Bursa efek Indonesia dalam Penyampaian Laporan 

Keuangan Auditan nomor Peng-LK-00124/BEI.PPJ/06-2013, terdapat tiga perusahaan 

yang menyampaikan Laporan Keuangan Auditan tahunannya melebihi batas waktu yang 

telah ditentukan, dan dua diantaranya merupakan perusahaan dengan klasifikasi sektor 

pertambangan.  

 
MODEL PENELITIAN 

AUDi,t = b1 + β1ASSET i,t + β2OPIN i,t + β3ROA i,t + β4KAP i,t + ε i,t…………………………….(1) 

AUDi,t = Audit delay ROA       = Profitabilitas 

b1                      = Konstanta KAP        = Ukuran KAP 

β1, β2, β3,….  = Koefisien variabel independen ε              = error 
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ASSET       = Ukuran Perusahaan i               = Cross Section Identifiers 

OPIN      = Opini Auditor Independen t           = Time Series Identifiers 

 

ARi,t = b2 + β6 AUD i,t + β6 ROE i,t ε i,t…………………………………….(2) 

ARi,t = Abnormal Return ROE        = Return on Equity 

b2                      = Konstanta ε              = error 

β1, β2, β3,….  = Koefisien variabel independen i               = Cross Section Identifiers 

AUD           = Audit Delay t              = Time Series Identifiers 

‘ 

PENGUKURAN VARIABEL 
Audit Delay 

Audit delay merupakan jumlah hari antara berakhirnya tahun fiskal suatu 

perusahaan dengan tanggal laporan audit (Hajiha dan Rafiee, 2011). Penelitian ini 

menghitung audit delay berdasarkan jumlah hari antara tanggal berakhirnya periode 

laporan keuangan (31 Desember) hingga terbitnya laporan audit oleh KAP. 

Ukuran Perusahaan 
Total aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan akan 

memberikan manfaat pada masa yang akan datang (Weygant, dkk., 2011). Varibel ini 

menggunakan total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika (2009), Boritz dan Liu (2006), dan Banimahd, 

Moradzadefard, dan Zeynali (2012) yang mengubah nominal rupiah menjadi Ln (natural 

logarithm) agar dapat menyesuaikan dengan variabel lain. 

Opini Auditor 
Terdapat empat jenis opini yang dihasilkan oleh para auditor independen (Arens, 

dkk., 2014). Sesuai dengan penelitian Ahmad dan Kamarudin (2003) dan Kartika (2009), 

penelitian ini menggunakan variabel dummy untuk menilai opini audit, dimana perusahaan 

yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) diberikan kode 1 

dan untuk perusahaan dengan opini selain wajar tanpa pengecualian diberi kode 0. 

Ukuran Kantor Akuntan Publik 
Sesuai dengan Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia, penelitian ini 

mengelompokan auditor independen menjadi dua kelompok, yaitu KAP yang masuk ke 

dalam klasifikasi Big Four dan non Big Four. KAP yang berukuran besar diasosiasikan 

dengan variabel dummy dimana perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik 
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dengan kategori big four akan diberikan kode 1, dan perusahaan yang diaudit oleh selain 

big four diberikan kode 0, sesuai dengan penelitian Al-Ghanem dan Hegazy (2011) dan 

Boritz dan Liu (2006). 

Profitabilitas 
Penelitian ini menggunakan rasio return on asset sebagai proksi dari tingkat 

profitabilitas perusahaan. Penghitungan return on assets dapat diformulasikan sebagai 

berikut (Weygant, dkk., 2011): 

Return on Assets = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

 

Reaksi Investor 
Jogiyanto (2012) menyatakan bahwa abnormal return merupakan selisih antara 

actual return dan expected return, sedangkan cumulative abnormal return saham 

merupakan penjumlahan abnormal return selama periode peristiwa untuk masing-masing 

sekuritas. Adapun langkah-langkah tersebut telah disampaikan oleh Agustina dan Kianto 

(2012) sebagai berikut: 

1. Mengambil data closing price harian selama event period (h+3 dan h-3 publikasi 

laporan keuangan) setiap perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian. 

2. Menghitung actual return harian masing-masing selama event period. Actual return 

saham diperoleh menggunakan formula sebagai berikut: 

Ri,t = Pi,t – Pi,t−1
Pi,t−1

 

Keterangan: 

Ri,t  = actual return untuk saham i pada hari ke – t 

Pi,t = closing price untuk saham i pada hari ke – t 

Pi,t-1 = closing price untuk saham i pada hari ke t-1 

3. Menghitung expected return harian masing-masih saham selama event period. 

Expected return dihitung menggunakan market-adjusted model. Market-adjusted 

model menganggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu 

sekuritas adalah return indeks pasar pada saat yang bersangkutan (Jogiyanto, 2009). 

Expected return dapat diformulasikan sebagai berikut: 

E(Ri,t) = IHSGt−IHSGt−1
IHSGt−1  

Keterangan: 

E(Ri,t) = expected return saham i pada hari ke-t 
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IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ke – t 

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ke  t-1 

4. Menghitung abnormal return harian masing-masing saham selama event period. 

Abnormal return dapat diformulasikan sebagai berikut: 

ARi,t = Ri,t – E (Ri,t) 

Keterangan: 

ARi,t = abnormal return saham i pada hari ke –t 

Ri,t = actual return saham i pada hari ke –t 

E(Ri,t) = expected return saham i pada hari ke- t 

5. Menghitung cumulative abnormal return selama event period. 

Cumulative abnormal return dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅𝑖, 𝑡 =  � 𝐴𝑅𝑖, 𝑡
𝑡

𝑎=𝑡3

 

 

Keterangan: 

CARi,t = cumulative abnormal return saham i selama periode t 

ARi,t = abnormal return saham i pada periode t, yaitu mulai hari t-3 hingga t+3 

Return on Equity 
Penghitungan return on equity dapat diformulasikan sebagai berikut (Bodie, dkk., 2009): 

Return on Equiy = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: statistik 

deskriptif, penentuan model regresi data panel, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis 

regresi linier berganda, serta analisis dan implikasi manajerial. 

MODEL 1 
Berdasarkan hasil uji chow, model data penelitian ini adalah Fixed Effect Model. 

Hasil uji normalitas melalui Probability Jarque-Bera sebesar 0.152926 yang berada di atas 

α = 0.05 menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. 
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Uji Asumsi Klasik: 
Uji asumsi klasik yang menjadi persyaratan model regresi telah dilakukan dan 

diperoleh kesimpulan bahwa seluruh asumsi klasik telah terpenuhi sebagai berikut: (1) Uji 

Multikolienaritas: Tidak ada nilai koefisien korelasi yang berada di atas 0.85, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa model ini tidak mengandung unsur multikolinearitas antarvariabel 

bebas. (2) Uji Heteroskedastisitas: Probabilitas masing0masing variabel independen lebih 

besar dari nilai signifikansi (5%) yang menunjukkan bahwa residual regresi tidak 

berhubungan dengan variabel-variabel independen. (3) Uji Autokorelasi: Nilai Durbin-

Watson statistik awal adalah sebesar 3.266003, namun setelah memasukan variabel 

AR(1) dalam model yang digunakan, diperoleh bahwa nilai Durbin-Watson adalah 

1.598845 yang menunjukkan bahwa model telah terbebas dari masalah autokorelasi. 

Koefisien Determinasi 
Berdasarkan hasil regresi berganda, dinyatakan bahwa koefisien determinasi 

(Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.689691. Hal ini menunjukkan bahwa ASSET, 

KAP, OPIN, dan ROA mampu menjelaskan pengaruh terhadap audit delay sebesar 

68.9691%, dan 31.31% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

Uji F (Simultan) 
Uji dari uji F menyatakan bahwa probabilitas (F-statistik) yang dihasilkan adalah 

0.0000, yaitu lebih kecil dari nilai signifikansi F-statistik (5%). Hal tersebut menjelaskan 

bahwa ASSET, KAP, OPIN, dan ROA secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel audit delay. 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan: 
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap audit delay. Hal 

ini ditunjukkan dari probabilitas yang bernilai 0.0109 (lebih kecil dari nilai signifikansi 5%) 

dan t-statistik sebesar 2.6239. Hasil ini konsisten dengan penelitian Boritz dan Liu (2006), 

Kartika (2009), dan Banimahd dkk. (2012). Hal ini diperkirakan disebabkan oleh 

perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki kekuatan untuk 

memberikan insentif yang lebih besar terhadap para auditor eksternal sehingga proses 

pengerjaan audit dapat dilakukan dengan lebih cepat. Perusahaan berskala lebih besar 

pada umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dibandingan dengan 

perusahaan yang berskala lebih kecil, sehingga kemungkinan terjadinya error dalam 
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proses pelaporan keuangan dapat terminimalisir dan telah terdapat kontrol manajemen 

yang baik sehingga dapat mendukung percepatan proses pengauditan. 
Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Delay 

Ukuran KAP memiliki hubungan negatif signifikan terhadap audit delay. Hal ini 

ditunjukkan dari probabilitas yang bernilai 0.0109 (lebih kecil dari nilai signifikansi 5%) dan 

t-statistik sebesar 2.6239. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Boritz dan Liu (2006) 

dan Ahmed dan Hossain (2010). Hal tersebut mungkin dapat dipengaruhi oleh adanya 

ketidaksesuaian fasilitas yang telah disediakan oleh suatu Kantor Akuntan Publik dengan 

tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Rendahnya waktu pengalaman kerja 

yang dimiliki oleh para staff assistant membuka celah terjadinya kesalahan-kesalahan 

dalam proses pengauditan yang selanjutnya akan memperpanjang rentang waktu audit 

delay. 

Pengaruh Opini Auditor terhadap Audit Delay 
Opini auditor memiliki hubungan positif signifikan terhadap audit delay. Hal ini 

ditunjukkan dari probabilitas yang bernilai 0.0147 (lebih kecil dari nilai signifikansi 5%) dan 

t-statistik sebesar 2.5088. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Iskandar dan Trisnawati (2010) dan Shultoni (2013). Hasil tersebut diperkirakan 

dipengaruhi oleh proses pemberian pendapat atau opini selain unqualified opinion akan 

melibatkan negosiasi yang lebih panjang antara pihak auditor independen dengan klien. 

Hal tersebut didasari oleh sikap kehati-hatian yang dijunjung tinggi oleh para auditor 

independen yang memberikan opini terhadap suatu laporan keuangan sehingga auditor 

tersebut dapat mempertanggungjawabkan opini yang telah diberikannnya pada masa 

yang akan datang. 
Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Profitabilitas memiliki hubungan positif signifikan terhadap audit delay. Hal ini 

ditunjukkan dari probabilitas yang bernilai 0.6065 (lebih besar dari nilai signifikansi 5%) 

dan t-statistik sebesar 0.5181. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Rachmawati (2008), 

Kartika (2009), dan Banimahd, dkk. (2012). Dalam melakukan proses audit terhadap 

perusahaan yang mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi, pihak auditor harus 

mengumpulkan bukti yang memadai agar dapat meyakini bahwa tingkat profitabilitas yang 

dihasilkan oleh perusahaan merupakan profitabilitas yang sesungguhnya diperoleh oleh 

perusahaan, dan bukan dipengaruhi oleh unsur praktek manajemen laba yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga opini audit yang digunakan sebagai 
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pertanggungjawaban atas kewajaran laporan keuangan perusahaan benar-benar 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 
 
MODEL 2 

Berdasarkan hasil uji chow, model data penelitian ini adalah Common Effect Model. 

Hasil uji normalitas melalui Probability Jarque-Bera sebesar 1.712125  yang berada di 

atas α = 0.05 menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. 

Uji Asumsi Klasik: 
Uji asumsi klasik yang menjadi persyaratan model regresi telah dilakukan dan 

diperoleh kesimpulan bahwa seluruh asumsi klasik telah terpenuhi sebagai berikut: (1) Uji 

Multikolienaritas: Tidak ada nilai koefisien korelasi yang berada di atas 0.85, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa model ini tidak mengandung unsur multikolinearitas antarvariabel 

bebas. (2) Uji Heteroskedastisitas: Probabilitas masing-masing variabel independen lebih 

besar dari nilai signifikansi (5%) yang menunjukkan bahwa residual regresi tidak 

berhubungan dengan variabel-variabel independen. (3) Uji Autokorelasi: Nilai Durbin-

Watson statistik adalah sebesar 2.456780, yang menunjukkan bahwa model terbebas dari 

masalah autokorelasi. 

Koefisien Determinasi 
Berdasarkan hasil regresi berganda, dinyatakan bahwa koefisien determinasi 

(Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.024146. Hal ini menunjukkan bahwa audit delay 

dan ROE mampu menjelaskan pengaruh terhadap reaksi investor sebesar 2.41%, dan 

97.59% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

Uji F (Simultan) 
Uji dari uji F menyatakan bahwa probabilitas (F-statistik) yang dihasilkan adalah 

0.154698, yaitu lebih besar dari nilai signifikansi F-statistik (5%). Hal tersebut menjelaskan 

bahwa audit delay dan ROE secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel reaksi investor 

Pengaruh Audit Delay terhadap Reaksi Investor 
Audit delay memiliki hubungan negatif signifikan terhadap reaksi investor. Hal ini 

ditunjukkan dari probabilitas yang bernilai 0.0626 (lebih besar dari nilai signifikansi 5%) 

dan t-statistik sebesar -1.891139. Hal tersebut diprediksi disebabkan karena pada 

dasarnya penilaian pasar terhadap perusahaan pertambangan tidak dilihat dari lama atau 

tidaknya audit delay dan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, tetapi lebih 
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kepada pergerakan harga komoditas dasar yang digunakan pada suatu sektor, harga dan 

volume perdagangan, maupun berbagai issue terkait dengan perusahaan yang menjadi 

tujian investasinya. Para investor mempertimbangkan bahwa ada ketergantungan 

terhadap komoditas sumber daya alam sehingga mereka memprediksikan bahwa return 

yang akan diperoleh pada masa yang akan datang akan membaik. 

Pengaruh Return on Equity terhadap Reaksi Investor 
Audit delay memiliki hubungan negatif signifikan terhadap reaksi investor. Hal ini 

ditunjukkan dari probabilitas yang bernilai 0.4106 (lebih besar dari nilai signifikansi 5%) 

dan t-statistik sebesar -0.827739. Menurut laporan inflasi yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia, inflasi year-on-year  Indonesia tembus pada angka 8.79% pada Agustus 2013 

dan kurs rupiah terhadap USD yang terus terdepresiasi sejak Juni 2010 hingga akhir 

Desember 2013. Tingginya tingkat inflasi dan kurs yang terus melemah pada tahun 2010 

hingga 2013 dapat menyebabkan berkurangnya daya beli perusahaan untuk membeli 

bahwa baku maupun alat yang digunakan sebagai bahan utama proses produksi. Hal 

tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penurunan return on equity yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 
 

KESIMPULAN 
 Berdasarkan analisis penlitian, maka dapat ditarik kesimpulan dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total asset perusahaan memiliki 

pengaruh yang bersifat signifikan dan berhubungan negatif terhadap audit delay 

perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI periode 2010-2013. Hubungan 

negatif menunjukkan bahwa apabila total asset yang dimiliki perusahaan 

meningkat, maka rentang waktu audit delay yang dihasilkan oleh proses audit akan 

semakin menurun dengan asumsi variabel lainnya bersifat ceteris paribus. 

2. Profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan Return on Assets Ratio memiliki 

pengaruh yang tidak bersifat signifikan dan berhubugan positif terhadap audit delay 

perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI periode 2010-2013. 

3. Opini auditor memiliki pengaruh yang tidak bersifat signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap audit delay perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI 

periode 2010-2013. 
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4. Ukuran Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh yang bersifat signifikan dan 

berhubungan positif terhadap audit delay perusahaan pertambangan yang terdaftar 

pada BEI periode 2010-2013. Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila suatu 

perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four, maka 

rentang waktu audit delay yang dihasilkan oleh proses audit akan semakin 

meningkat, dengan asumsi variabel lainnya bersifat ceteris paribus. 

5. Audit delay memiliki pengaruh yang tidak bersifat signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap reaksi investor yang diproksikan dengan cumulative abnormal 

return perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI periode 2010-2013. 

6. Return on Equity memiliki pengaruh yang tidak bersifat signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap reaksi investor yang diproksikan dengan cumulative abnormal 

return perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI periode 2010-2013. 

 
SARAN 

1. Perusahaan dan investor perusahaan sektor pertambangan hendaknya dapat 

memperhatikan ukuran perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik yang 

digunakan oleh perusahaan selama satu periode ke periode selanjutnya sebagai 

acuan pengambilan keputusan dan kebijakan manajemen (bagi perusahaan) dan 

keputusan investasi (bagi investor) karena faktor tersebut terbukti dapat 

mempengaruhi audit delay secara signifikan. 

2. Perusahaan diharapkan dapat terus mendukung segala proses audit yang 

dilakukan dengan bersikap kooperatif terhadap para auditor yang terlibat sehingga 

proses audit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan dapat menyelesaikan 

pelaporan keuangan tahunannya secara tepat waktu sesuai dengan berakhirnya 

tahun fiscal peruahaan sehingga rentang waktu audit delay yang dihasilkan dapat 

menjadi lebih rendah dan dapat meningkatkan probabilitas ketepatan waktu 

publikasi laporan keuangan terhadap publik. 

3. Rendahnya nilai adjusted R square adalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependennya. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengindentifikasi faktor-faktor lain  selain yang telah diujikan sebelumnya, 

misalnya menambahkan variabel internal controlperusahaan, audit fee, dan 

klasifikasi industri sebagai variabel independen pada model pertama. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 Sampel Penelitian Model 1 

Kriteria Sampel Keterangan 
Jumlah 

Observasi 
Sektor pertambangan yang terdaftar dan aktif di BEI sampai dengan 
tahun 2013.  

39 x 4 156 

Perusahaan sektor pertambangan yang pernah mengalami delisting dari 
BEI. 

0 0 

Perusahaan sektor pertambangan yang belum terdaftar di BEI pada awal 
periode penelitian (2010).  

7 x 4 (28) 

Emiten yang tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap dengan 
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013.  

 
2 x 4 

 
(8) 

Outliers  (24) 
Total seluruh sampel penelitian (Observasi)  96 
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Lampiran 2 Data Output Penelitian Model 1 
Dependent Variable: AUDEL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/15/15   Time: 09:25   
Sample: 2010 2013   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 30   
Total panel (unbalanced) observations: 96  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 196.5893 46.03395 4.270528 0.0001 

ASSET -4.306521 1.641251 -2.623926 0.0109 
KAP 11.21976 4.472142 2.508812 0.0147 
OPIN -0.753662 2.151373 -0.350317 0.7273 
ROA 0.078000 0.150536 0.518151 0.6062 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.797483     Mean dependent var 78.13542 

Adjusted R-squared 0.689691     S.D. dependent var 13.02032 
S.E. of regression 7.253017     Akaike info criterion 7.071832 
Sum squared resid 3261.588     Schwarz criterion 7.980038 
Log likelihood -305.4479     Hannan-Quinn criter. 7.438944 
F-statistic 7.398389     Durbin-Watson stat 3.266003 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 3 Sampel Penelitian Model 2 

Kriteria Sampel Keterangan 
Jumlah 

Observasi 
Sektor pertambangan yang terdaftar dan aktif di BEI sampai 
dengan tahun 2013.  

39 x 4 156 

Perusahaan sektor pertambangan yang pernah mengalami delisting 
dari BEI. 

0 0 

Perusahaan sektor pertambangan yang belum terdaftar di BEI 
pada awal periode penelitian (2010).  

7 x 4 (28) 

Emiten yang data publikasi laporan keuangannya tidak tersaji 
secara lengkap dengan tahun buku yang berakhir pada 31 
Desember 2010, 2011, 2012, 2013.  

2 x 4 (8) 

Emiten yang data publikasi harga sahamnya tidak tersaji secara 
lengkap. 

2 x 4 (8) 

Outliers   (37) 
Total seluruh sampel penelitian (Observasi)  75 
 
Lampiran 4 Data Output Penelitian Model 2 

Dependent Variable: RETURN   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/12/15   Time: 19:34   
Sample: 2010 2013   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 75  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.056832 0.039073 1.454519 0.1501 

AUDEL -0.016882 0.008927 -1.891139 0.0626 
ROE -0.004761 0.005752 -0.827739 0.4106 

     
     R-squared 0.050520     Mean dependent var -0.017276 

Adjusted R-squared 0.024146     S.D. dependent var 0.025506 
S.E. of regression 0.025196     Akaike info criterion -4.485095 
Sum squared resid 0.045708     Schwarz criterion -4.392395 
Log likelihood 171.1910     Hannan-Quinn criter. -4.448081 
F-statistic 1.915500     Durbin-Watson stat 2.456780 
Prob(F-statistic) 0.154698    
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