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ABSTRACT 

 

The company listed on the Indonesia Stock Exchange are required to report the 

audited financial statements in a timely. It indicates that the duration of the audit process 

can affect the reporting of financial statements. The objective of this research is to find 

empirical evidence about the factors that affect the time lag of audit report or called 

audit delay. There are three factors used in this research: size of the company, 

profitability, and size of public accounting firm. Size of the company represented by total 

assets of the company, profitability represented by return on asset ratio (ROA), and size 

of public accounting firm represented by dummy variable.  

This research population is the company in the consumer goods industry in 

Indonesia Stock Exchange during the period 2009-2012. These samples were selected by 

using purposive sampling method. The type of data is secondary data and processed 

using multiple linear regression. The results of this study indicate that the size of the 

company, profitability, and size of public accounting firm together provide a significant 

effect (f-test) on audit delay of listed companies in the consumer goods industry in 

Indonesia Stock Exchange during the period 2009-2012. The result of partial effect in 

this study (t-test) shows that size of the company and size of public accounting firm have 

significant influence towards audit delay, but profitability do not have any influence 

towards audit delay.  

 

Keywords: audit delay, size of the company, profitability, size of public accounting firm. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan salah satu media yang digunakan untuk 

menginformasikan atau mempublikasikan kinerja dan kondisi keuangan 

perusahaan. Informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, salah satunya adalah investor. Hal ini juga disampaikan oleh 

Orchidea (2010) yang menyatakan bahwa laporan keuangan umumnya digunakan 

sebagai dasar pertimbangan yang paling awal bagi investor dalam mengambil 

keputusan. Peranan laporan keuangan tersebut akan sangat mempengaruhi 

keberlangsungan perusahaan seperti perusahaan go public yang menjual 

sahamnya di pasar modal. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2012 menyatakan bahwa 

informasi pada laporan keuangan akan hilang relevansinya apabila perusahaan 

tidak dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Oleh karena itu 

perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk 

melaporkan kondisi keuangannya secara berkala agar laporan keuangan dapat 

disajikan tepat waktu. 

Menurut Kartika (2011) dengan adanya tuntutan untuk melaporkan 

laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu ini, telah mempengaruhi 

permintaan akan jasa audit laporan keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan 

ANALISA PENGARUH..., ANISSA DWI FRESTASIA, Ak.-IBS, 2013



 
 
2 

 

Bursa Efek Indonesia menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan 

go public di Bursa Efek Indonesia harus teraudit dalam waktu 90 hari atau 3 

bulan, yang kemudian akan dipublikasikan guna memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Audit atas laporan keuangan menurut Kartika (2011) secara umum 

bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar Pekerjaan Lapangan dalam 

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 2011 menjelaskan bahwa auditor harus 

memperoleh bukti audit yang kompeten melalui beberapa cara seperti inspeksi, 

pengamatan, permintaan data atau keterangan maupun melalui konfirmasi. Hal 

tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jangka waktu untuk 

menyelesaikan audit atas laporan keuangan.  

Menurut Lubis (2011) untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan 

tergantung pada kecukupan bukti audit yang kompeten. Bila auditor merasa bukti 

belum cukup, auditor dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian audit atas 

laporan keuangan. Kondisi ini tentu akan berdampak pada lamanya waktu 

penyelesaian audit dan adanya penundaan pengumuman laporan keuangan. Selain 

itu auditor sebagai profesi yang mengaudit dan mengeluarkan opini atas laporan 

keuangan menurut Orchidea (2010) juga harus independen dan objektif. 

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini 

audit dalam laporan keuangan menurut Kartika (2011) mengindikasikan lamanya 

waktu penyelesaian pekerjaan audit (audit delay). Hal yang penting adalah 
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bagaimana agar dalam penyajian laporan keuangan dapat tepat waktu atau tidak 

terlambat dan kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan tidak bocor 

kepada pihak lain yang bukan kompetensinya untuk ikut mempengaruhinya. 

Tetapi apabila terjadi hal yang sebaliknya yaitu terjadi keterlambatan maka akan 

menyebabkan manfaat informasi dari laporan keuangan yang disajikan menjadi 

berkurang dan tidak akurat.  

Melihat pentingnya jangka waktu penyelesaian audit atas laporan 

keuangan yang disebut audit delay sebagai faktor yang mempengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan, 

penulis beranggapan bahwa audit delay merupakan suatu objek yang masih perlu 

diteliti lebih lanjut. Audit delay dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

faktor yang berasal dari dalam perusahaan maupun faktor yang berasal dari luar 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besarnya suatu perusahaan 

yang diaudit. Menurut Yunita dkk (2011) perusahaan besar akan melakukan 

kendali dan pengamatan yang lebih besar terhadap auditornya dikarenakan 

perusahaan besar cenderung mendapat tekanan yang tinggi dari pihak eksternal 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan tekanan dari pihak eksternal yang 

lebih besar ini maka manajemen akan berusaha untuk mempublikasikan laporan 

audit dan laporan keuangan auditan lebih tepat waktu dengan cara menyelesaikan 

proses audit lebih cepat sehingga audit delay semakin pendek. Beberapa peneliti 

terdahulu seperti Kartika (2011), Rachmawati (2008), dan Orchidea (2010) telah 

melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

audit delay. Hasil penelitian Rachmawati (2008) menyatakan ukuran perusahaan 
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berpengaruh signifikan terhadap audit delay dan hasil penelitian Kartika (2011) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

audit delay. Namun kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian 

Orchidea (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Menurut Kartika (2011) perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang lebih tinggi cenderung membutuhkan waktu dalam proses 

audit laporan keuangan lebih cepat dikarenakan perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang lebih tinggi tidak akan menunda penyampaian informasi yang 

berisi berita baik kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya, karena tingkat keuntungan dapat digunkan sebagai salah satu cara untuk 

menilai keberhasilan efektivitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabiltas tinggi akan mengalami audit delay yang lebih 

pendek. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Subekti (2004) dan 

Orchidea (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Namun pada hasil penelitian Rachmawati (2008) dan 

Kartika (2011) dinyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay.  

Ukuran kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit juga sering 

dijadikan variabel independen dalam beberapa penelitian. Menurut Yunita dkk 

(2011) perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik anggota the big four 

akan lebih cepat mempublikasikan laporan keuangannya dari pada perusahaan 

yang diaudit oleh kantor akuntan publik non the big four. Hal ini dikarenakan 
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kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan the big four memperoleh insentif 

yang lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih banyak sehingga kantor 

akuntan publik ini dapat menjalankan pengauditan secara lebih efisien dan 

efektif, serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penjadwalan audit. 

Oleh karena itu, perusahaan yang di audit oleh the big four cenderung memiliki 

audit delay yang lebih pendek. Yunita dkk (2011), Febrianty  (2011) dan Lubis 

(2011) menggunakan ukuran kantor akuntan publik atau ukuran kantor akuntan 

publik sebagai variabel independen dalam penelitiannya dan menghasilkan hasil 

penelitian yang beragam. Penelitian Yunita dkk (2011) menyatakan bahwa 

ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay dan penelitian 

Lubis (2011) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh 

negatif signifikan terhadap audit lag. Sedangkan penelitian Febrianty (2011) 

menyatakan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat inkonsistensi pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap 

audit delay. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap audit delay tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah objek dan periode penelitian. Penelitian ini 

menggunakan objek perusahaan dalam industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode penelitian selama empat tahun (2009-2012). Industri 

barang konsumsi ini terdiri dari beberapa subsektor seperti makanan dan 

minuman, tembakau, farmasi, kosmetik dan peralatan rumah tangga. Subsektor 

tersebut menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi oleh hampir setiap 
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masyarakat sehingga perputarannya sangat cepat. Hal ini menarik investor untuk 

berinvestasi pada sektor-sektor tersebut dan membuat investor memperhatikan 

laporan keuangan, dikarenakan laporan keuangan merupakan bahan 

pertimbangan awal dalam melakukan investasi. Oleh karena itu, ketepatan 

pelaporan keuangan menjadi penting guna memberikan informasi yang relevan 

kepada investor. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisa faktor 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap 

audit delay pada industri barang konsumsi tahun 2009-2012. Oleh karena itu, 

peneliti memilih judul “Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay Pada Industri 

Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012“ dalam 

pembahasan ini. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup masalah menjadi 

beberapa bagian, yaitu: 

1. Penelitian ini memfokuskan pada industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012. 

2. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik yang 

diperkirakan memiliki pengaruh terhadap audit delay. 
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3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi laporan tahunan 

masing-masing perusahaan yang telah dipublikasikan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah 

diungkapkan maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012?  

2. Apakah profitabilitas mempengaruhi audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012?  

3. Apakah ukuran kantor akuntan publik mempengaruhi audit delay pada 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012? 

4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik 

secara bersama-sama mempengaruhi audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Analisa Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit 

Delay Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-

2012 adalah: 
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1. Untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan apakah ukuran 

perusahaan dapat mempengaruhi audit delay pada industri barang konsumsi 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan apakah profitabilitas 

dapat mempengaruhi audit delay pada industri barang konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

3. Untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan apakah ukuran kantor 

akuntan publik dapat mempengaruhi audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

4. Untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan apakah ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik secara bersama-

sama mempengaruhi audit delay pada industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2012. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, baik 

individu maupun kelompok seperti perusahaan publik, kantor akuntan publik, 

akademisi dan peneliti berikutnya. Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan 

penulis dalam penyusunan penelitian ini: 
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1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik 

terhadap audit delay.  

2. Bagi Perusahaan Publik 

Sebagai referensi bagi perusahaan dalam ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay, agar dimasa yang akan datang dapat merumuskan dan mengambil 

kebijakan maupun keputusan yang tepat. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Sebagai referensi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan audit dengan mengendalikan faktor-faktor dominan yang dapat 

mempengaruhi audit delay, sehingga audit delay dapat dikurangi dan dapat 

meningkatkan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan perusahaan publik 

yang diaudit. 

4. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutanya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif referensi kepada praktisi 

maupun akademis untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan 

penelitian yang lebih sempurna. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan 

memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang akan diteliti. Sistematika 

penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang yang 

mendasari penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.  

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, kerangka teoritis yang menjelaskan penelitian terdahulu, kerangka 

konseptual yang menggambarkan hubungan variabel independen dengan 

variabel dependen dan pengembangan hipotesis. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik pengolahan data, operasionalisasi variabel, model penelitian serta 

metode analisis data. 

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini membahas hasil penelitian yang mencakup gambaran umum objek 

penelitian, analisis hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian. 

5. 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 terkait dengan permasalahan yang ada dalam 

penulisan penelitian. 
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  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Auditing 

2.1.1 Pengertian dan Standar Auditing 

Menurut Arens et al (2012) auditing adalah pengumpulan dan 

pengevaluasian bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 

kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang ditetapkan dan 

harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang independen dan 

berkompeten. Sedangkan auditing menurut American Accounting Association 

(AAA) dalam Lubis (2011), adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang 

tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara 

asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit adalah 

suatu proses mengumpulkan bukti secara obyektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk memeriksa kewajaran 

atau kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan pada suatu entitas. Hasil dari proses audit tersebut akan 

disimpulkan dalam suatu opini audit yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik 

untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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Menurut Arens et al (2012) standar auditing merupakan pedoman umum 

untuk membantu auditor memenuhi tanggungjawab profesionalnya dalam audit 

atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan kualitas 

profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan 

bukti. Subramanyam (2008) menyatakan bahwa standar audit juga dapat 

digunakan sebagai alat pengukur untuk menilai kualitas prosedur audit yang 

bertujuan untuk memastikan tanggung jawab auditor dengan jelas dan dinyatakan 

dengan tegas. Berikut ini adalah standar auditing yang berlaku umum, yang telah 

ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

1.  Standar Umum  

a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.  

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.  

2. Standar Pekerjaan Lapangan  

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

harus disupervisi dengan semestinya.  
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b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus 

dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, 

dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.  

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan pernyataan dan konfirmasi sebagai 

dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 

auditan. 

3. Standar Pelaporan  

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia.  

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak 

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode sebelumnya.   

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  

d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.  

 

2.1.2 Jenis-Jenis Auditing 

Ketika seorang auditor melakukan audit, auditor harus mengetahui jenis 

audit yang dilakukannya agar proses audit yang akan dilakukan lebih jelas dan 
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terarah. Menurut Arens et al (2012) terdapat tiga jenis audit yang dilaksanakan 

oleh akuntan publik, antara lain: 

1. Audit Operasional (Operational Audit)  

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan 

efektivitas dari bagian-bagian prosedur dan metode kegiatan operasional 

perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas 

hanya pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur 

organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bagian-

bagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis 

audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional 

merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga audit operasional 

cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil dari audit 

operasional biasanya berupa pernyataan mengenai efisiensi dan efektivitas 

operasi atau sejumlah rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki 

atau meningkatkan kinerja operasional perusahaan. 

2. Audit kepatuhan (Compliance Audit)  

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak-pihak yang 

diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan dan regulasi yang telah 

ditetapkan oleh badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit 

kepatuhan biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan 

dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)  

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip 

ANALISA PENGARUH..., ANISSA DWI FRESTASIA, Ak.-IBS, 2013



 
 

15 
 

akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran 

penyajian laporan keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji 

yang tepat untuk menentukan apakah terdapat error atau misstatement 

lainnya yang bersifat material dalam laporan keuangan. Hasil dari audit 

laporan keuangan berupa laporan audit atas laporan keuangan.  

 

2.1.3 Laporan Auditor Independen 

Laporan auditor independen menurut Arens et al (2012) adalah tahap 

terakhir dari keseluruhan proses audit. Pada tahap terakhir ini kesimpulan atau 

hasil dari proses audit yang berupa opini akan disampaikan. Laporan auditor 

independen merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena 

laporan ini akan mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pengguna 

laporan keuangan mengandalkan laporan auditor independen untuk memastikan 

laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut SPAP 2011 (PSA No.29, SA Seksi 

508) terdapat lima kategori opini auditor atas laporan keuangan auditan yang 

meliputi pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak 

wajar dan pernyataan tidak memberikan pendapat. Arens et al (2012) 

menjelaskan kriteria opini auditor tesebut sebagai berikut: 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Laporan audit wajar tanpa pengecualian diterbitkan bila memenuhi 

kelima kondisi-kondisi berikut:  
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a. Seluruh laporan keuangan (neraca, laporan laba-rugi, laporan laba 

ditahan, dan laporan arus kas) telah lengkap. 

b. Semua aspek dari ketiga standar auditing yang berlaku umum telah 

dipatuhi dalam penugasaan audit tersebut. 

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

melaksanakan penugasan audit 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 auditor independen. 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (Unqualified 

Opinion with Explanatory Paragraph or Modified Wording) 

Ketika proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang 

memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan dengan wajar namun 

auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan, maka pendapat wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas dapat dikeluarkan oleh auditor. 

Penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelasan atau modifikasi 

kalimat pada laporan audit diantaranya adalah: 
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a. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

b. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan (going concern). 

c. Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi 

yang berlaku umum.  

d. Penekanan pada suatu masalah. 

e. Laporan yang melibatkan auditor lainnya 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

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. 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Opini 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 standar yang berlaku 

umum. 
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5. Menolak Memberikan Pendapat (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, dan terdapat 

hubungan yang tidak independen menurut kode etik profesional. Pemberian 

opini ini terjadi saat auditor kurang memiliki pengetahuan atas penyajian 

laporan keuangan. 

 

2.1.4 Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) 

PABU menurut Suwardjono (2011) adalah suatu rerangka pedoman yang 

terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang berlakunya didukung 

secara resmi (yuridis), teoritis, dan praktis. Rerangka konseptual yang berfungsi 

sebagai konstitusi hanya memuat konsep-konsep umum yang secara keseluruhan 

dapat dianggap sebagai ‘konstitusi akuntansi’ di suatu negara. Konstitusi tersebut 

harus dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau pedoman operasional, teknis, atau 

praktis agar memiliki pengaruh langsung terhadap praktik dan prilaku. Pedoman 

dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar 

akuntansi (accounting standard) atau dapat juga dalam bentuk pedoman-

pedoman yang baik yang telah banyak dipraktikan (sound accounting practice) 

dan dapat digunakan sebagai acuan apabila hal tersebut tidak bertentangan 

dengan kerangka konseptual atau berlakunya didukung secara autoritatif 

(memiliki authoritative support). Kedua pedoman tersebut secara keseluruhan 

membentuk rerangka pedoman operasional yang disebut Generally Accepted 
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Accounting Principles (GAAP) atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum 

(PABU). (Suwardjono, 2011).  

PABU sebagai pedoman operasional dapat menjadi dasar untuk 

menentukan apakah laporan keuangan sebagai media pelaporan keuangan telah 

menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur yang secara teknis 

atau telah menyajikan informasi keuangan secara wajar (present fairly). Standar 

akuntansi hanya merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kewajaran 

meskipun digunakan sebagai kriteria yang utama. Oleh karena itu, laporan 

auditor standar tidak menggunakan frasa “standar akuntansi” untuk menegaskan 

adanya kewajaran tapi menggunakan frasa “prinsip akuntansi berterima umum”.  

Menurut Suwardjono (2011) kriteria kewajaran penyajian laporan 

keuangan menggunakan PABU bukan SAK dikarenakan tidak semua ketentuan 

perlakuan akuntansi dapat atau telah dituangkan dalam bentuk standar akuntansi. 

Kewajiban penyajian juga harus dievaluasi secara luas atas dasar ketentuan-

ketentuan lain yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan-ketentuan lain seperti Bapepam. Alasan lain kriteria kewajaran 

penyajian laporan keuangan menggunakan PABU bukan SAK dikarenakan jika 

standar akuntansi secara eksplisit dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan 

auditor, dikhawatirkan kewajaran hanya bersifat formal (teknis) bukan bersifat 

substantif. Artinya standar akuntansi akan dijadikan standar minimal dan 

memungkinkan evaluator auditor hanya memenuhi standar minimal tersebut 

untuk menentukan kewajaran. Sedangkan hal-hal penting lainnya yang tidak 

diatur dalam standar akuntansi tidak dipertimbangkan secara seksama atau 

bahkan diabaikan. 
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2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2012 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. 

Laporan keuangan dalam pengertian sederhana menurut Kasmir (2012) 

adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau 

dalam satu periode tertentu. Sedangkan menurut Kartika (2011) laporan 

keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan dimana laporan keuangan 

adalah salah satu sumber informasi yang dapat mengkomunikasikan keadaan 

keuangan dari kegiatan operasi perusahaan dalam periode tertentu kepada pihak-

pihak yang berkepentingan sehingga mendapatkan informasi yang bermanfaat. 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut secara singkat dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai media komunikasi antara 

manajemen dengan pihak eksternal perusahaan yang menggambarkan kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu.  
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2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Tujuan umum laporan keuangan menurut Pernyatan Standar Akuntansi 

keuangan (PSAK) No.1 2012 paragraf 10 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. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat yang penting 

untuk memperoleh informasi keseluruhan kondisi keuangan serta hasil usaha 

perusahaan pada periode tertentu.  

Oleh karenanya, laporan keuangan harus berisi informasi yang benar agar 

dapat membantu para pengguna dalam pengambilan keputusan dan melakukan 

evaluasi. Dengan tujuan tersebut, diharapkan para pengguna laporan keuangan 

dapat menggunakan informasi yang dihasilkan sebagai dasar pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. 
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2.2.3 Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan yang lengkap umumnya terdiri dari 

komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 2012 paragraf 17 laporan keuangan menyajikan secara 

wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian 

yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dengan menerapkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam catatan atas laporan keuangan. 

informasi lain tetap disajikan untuk menghasilkan penyajian yang wajar 

walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi. 

Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.1 2012 paragraf 11 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen 

laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, laporan laba rugi 

komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan 

arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan 

kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelas lain, dan laporan posisi 

keuangan pada awal periode komperatif yang disajikan ketika entitas menerapkan 

suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali 

pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam 

laporan keuangannya. Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan 

keuangan, dan komparatif posisi keuangan yang disajikan secara wajar dengan 
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menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum secara benar disertai dengan 

pengungkapkan yang diharuskan dalam standar akuntansi yang berlaku umum. 

 

2.2.4 Peraturan Pelaporan Keuangan 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996 menyatakan bahwa 

perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia memilik kewajiban untuk 

menyampaikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Keputusan 

Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996 ini mewajibkan setiap emiten dan 

perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan 

yang telah diaudit oleh auditor independennya kepada Bapepam selambat-

lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan perusahaan. Namun, sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam 

memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor 

X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor 

X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan 

laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan kepada Bapepam 

selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk melaporkan 

laporan keuangan yang menggambarkan kinerja serta posisi keuangan perusahaan 

harus disampaikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam. Hal 
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ini juga mengakibatkan dibutuhkannya penyelesaian audit yang tepat waktu agar 

laporan keuangan dapat disampaikan tepat pada waktunya. Menurut Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) 2012 informasi pada laporan keuangan akan hilang 

relevansinya apabila perusahaan tidak dapat menyajikan laporan keuangan tepat 

waktu. Jika hal tersebut terjadi relevansi antara laporan keuangan dengan manfaat 

yang seharusnya diperoleh para penggunanya akan berkurang. Oleh sebab itu 

Bapepam menghimbau kepada seluruh perusahaan publik agar dapat 

menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu guna menjaga manfaat 

laporan keuangan bagi para penggunanya. 

 

2.3 Audit Delay 

2.3.1 Pengertian Audit Delay 

Audit delay dalam Hossain dan Taylor (1998) didefinisikan sebagai 

lamanya waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan yang diukur sejak 

tanggal akhir tahun tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera 

pada laporan auditor independen. Sedangkan menurut Ashton et al (1987) audit 

delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal 

perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Lamanya waktu 

penyelesaian audit tersebutlah yang biasa disebut sebagai audit delay atau audit 

report lag yang dapat mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan. 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa audit delay 

adalah lamanya waktu yang digunakan auditor untuk menyelesaikan proses 
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auditnya dimana audit delay ini merupakan perbandingan antara tanggal tutup 

buku laporan keuangan sampai dengan tanggal opini auditor yang tertera pada 

laporan audit yang telah ditandatangani. Semakin lama auditor menyelesaikan 

pekerjaan auditnya, maka audit delay akan semakin lama dan dapat menyebabkan 

ketidaktepatan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu 

ini akan membuat manfaat informasi dari laporan keuangan yang disajikan 

menjadi berkurang dan tidak akurat. Selain itu keterlambatan pelaporan keuangan 

juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan bagi para pengguna informasi. 

Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk dapat melaporkan laporan 

keuangan yang telah teraudit dengan tepat waktu agar manfaat laporan keuangan 

yang seharusnya diperoleh para penggunanya tidak berkurang. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 

1. Ukuran Perusahaan  

Salah satu faktor yang sering digunakan dalam berbagai penelitian 

adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu 

perusahaan yang umumnya diproksikan dengan nilai total aset, total 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga variabel tersebut digunakan untuk 

menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar 

perusahaan tersebut. Menurut Lubis (2011) semakin besar aset maka 

semakin banyak modal yang ditanam. Semakin besar penjualan maka 

semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar itu 

artinya semakin besar juga perusahaan dikenal masyarakat. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa argumen yang 

melandasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap lamanya audit delay. 

Menurut Ponte, Rodriguez, dan Dominguez dalam Lubis (2011) perusahaan 

besar akan melakukan kendali dan pengamatan lebih besar terhadap 

auditornya sehingga auditor merasakan tekanan lebih besar untuk 

menyelesaikan proses audit lebih cepat. Selain itu, perusahaan yang relatif 

lebih besar juga memiliki peran kepemimpinan di antara perusahaan-

perusahaan lain dalam sektor yang sama sehingga mendorong perusahaan 

besar untuk berperilaku berbeda karena akan diikuti pula oleh perusahaan 

lainnya, salah satunya adalah pengurangan audit delay.  

Menurut Kartika (2011) perusahaan besar juga diduga akan 

menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil 

karena manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan 

insentif untuk mengurangi audit delay karena perusahaan-perusahaan 

tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, dan pengawas permodalan 

dari pemerintah. Dimana pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap 

informasi yang termuat dalam laporan keuangan. Carslaw dan Kaplan 

(1991) dalam Andini (2009) menyatakan bahwa perusahaan besar juga 

memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan pengawasan 

internal yang lebih kuat. Sehingga akan mengurangi kecenderungan untuk 

melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan auditor dapat 

mengandalkan hasil pengawasan tersebut dalam melakukan proses audit. 

Selain itu perusahaan besar lebih memiliki kemampuan untuk memberikan 
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biaya audit yang lebih besar kepada auditor agar menyelesaikan 

pelaksanaan audit tepat waktu.  

Namun hal tersebut berbeda dengan pernyataan Boynton dan Kell 

(1996) dalam Febrianty (2011) yang menyatakan bahwa audit delay akan 

semakin lama apabila ukuran perusahaan yang di audit semakin besar. Hal 

ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka semakin banyak jumlah 

sampel (anak perusahaan) yang harus diteliti dan semakin luas prosedur 

audit yang harus di tempuh sehingga proses audit yang dilakukan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan audit delay menjadi semakin 

panjang. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan dapat mempengaruhi lamanya pelaksanaan audit, yang juga 

dapat mempengaruhi audit delay. 

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan. (Brigham, 2011). Profitabilitas sering digunakan sebagai alat 

ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan. Menurut Brigham (2011) rasio sejauh ini dapat memberikan 

petunjuk yang berguna untuk menilai efektivitas kegiatan operasi 

perusahaan, namun rasio profitabilitas dapat menunjukan efek gabungan 

dari likuiditas, manajemen aset dan utang dari hasil kegiatan operasi 

perusahaan. Return On Asset (ROA) merupakan rasio laba bersih terhadap 

total aktiva setelah bunga dan pajak. Rasio ini sering digunakan untuk 

mengukur profitabilitas karena menurut Orchidea (2010) rasio ini dapat 
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mengukur seberapa efektif manajemen perusahaan menggunakan aktiva 

dalam menghasilkan pendapatan. Menurut Dwiyanti (2011) apabila rasio 

profitabilitas semakin besar maka kinerja perusahaan semakin baik dan 

perusahaan akan cenderung lebih cepat untuk memberikan informasi baik 

tersebut pada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Tingkat profitabilitas diperkirakan dapat mempengaruhi audit delay, 

hal ini didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki 

pendapat mengenai pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Menurut 

Kartika (2011) perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi 

yang berisi berita baik. Oleh karena itu, umumnya perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan segera menyampaikan 

berita baik tersebut kepada investor dan pihak-pihak berkepentingan 

lainnya, sehingga perusahaan mengalami audit delay yang lebih pendek. 

Orchidea (2010) juga memberikan pernyataan yang sama, bahwa 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi akan memiliki 

waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan merasa 

harus untuk menyampaikan berita baik tersebut secepatnya kepada publik.  

Melihat bahwa tingkat keuntungan digunakan sebagai salah satu 

cara untuk menilai keberhasilan atau efektivitas perusahaan, tentu saja 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan 

menginformasikan kinerja baik mereka dengan mengeluarkan laporan 

tahunan lebih cepat ke publik. Namun jika kita tinjau dari prinsip 

konservatisme dan dari sisi auditor yang melakukan proses audit, auditor 

akan lebih lama melakukan proses audit terhadap perusahaan yang memiliki 
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tingkat profitabilitas lebih tinggi. Hal ini dikarenkan auditor harus benar-

benar memiliki bukti yang akurat mengenai keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Sehingga kemungkinan perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan mengalami audit delay lebih panjang.  

Asumsi tersebut juga didukung oleh Subramanyam (2008) dalam 

bukunya yang berjudul Financial Statement Analysis yang menyatakan 

bahwa konservatisme dapat mengurangi tingkat keandalan dan relevansi 

informasi akuntansi karena konservatisme menyebabkan penundaan 

pengakuan kabar baik pada laporan keuangan, namun secepatnya mengakui 

kabar buruk. Sehingga umumnya perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi atau memiliki kabar baik akan mengalami 

penundaan pengakuan kabar baik tersebut. Sedangkan perusahaan yang 

mengalami kerugian atau memiliki kabar buruk akan cepat memperoleh 

pengakuan terhadap kabar buruk yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian-

penelitian terdahulu dan argumen tersebut, maka dapat diprediksikan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay. 

 

3. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Menurut Keputusan Menkeu No. 423/KMK.06/2002 tertanggal 30 

September 2002 Kantor Akuntan Publik atau disingkat KAP adalah badan 

usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah 

bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Jumlah kantor akuntan 

publik dari tahun ke tahun semakin bertambah sejalan dengan 

perkembangan perekonomian dan bisnis. Kantor akuntan publik yang 
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tergolong besar hanya sedikit jumlahnya dan umumnya bekerja sama 

dengan kantor akuntan yang berskala internasional. Sebagian besar terdiri 

dari kantor-kantor akuntan publik kecil dengan wilayah operasi terbatas. 

Menurut Arens et al (2012) terdapat empat kantor akuntan publik 

terbesar di dunia yang memiliki afiliasi dengan kantor akuntan publik lokal 

di berbagai Negara. Julukan untuk ke empat kantor akuntan publik terbesar 

di dunia itu adalah the big four. The big four merupakan kantor akuntan 

publik yang berukuran besar, dimana ke empat kantor akuntan publik 

tersebut terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Klynveld 

Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan Price Waterhouse Cooper (PWC). 

Saat ini Indonesia juga memiliki kantor akuntan publik lokal yang 

berafiliasi dengan kantor akuntan publik the big four. Berikut ini adalah 

ukuran kantor akuntan publik the big four beserta afiliasi kantor akuntan 

publik lokal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2013) : 

1. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio 

dan Eny. 

2. Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwanto, Suherman dan Surja. 

3. Price Waterhouse Cooper berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana, dan Rekan. 

4. Klynveld Peat Marwick Goerdeler berafiliasi dengan KAP Sidharta dan 

Widjaja. 

Menurut Hossain dan Taylor (1998) umumnya perusahaan yang 

diaudit oleh the big four mampu untuk menyampaikan laporan 

keuangannya lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh kualitas dari the big four 
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yang dikenal baik. The big four sebagai kantor akuntan publik terbesar di 

dunia juga memiliki inisiatif yang lebih kuat untuk menyelesaikan audit 

tepat waktu demi menjaga ukuran mereka. Selain itu, kantor akuntan publik 

besar seperti the big four umumnya memiliki sumber daya yang lebih 

banyak sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat.  

Alasan lain juga diungkapkan oleh Febrianty (2011) yang 

menyatakan bahwa kualitas kantor akuntan publik berpengaruh terhadap 

audit delay dikarenakan sebagian besar perusahaan sudah menggunakan 

jasa audit the big four yang dapat melakukan auditnya dengan cepat dan 

efisien. Selain itu, kantor akuntan publik the big four banyak mengeluarkan 

pendapat going concern perusahaan dari pada kantor akuntan publik non the 

big four, sehingga banyak menarik klien. Oleh sebab itu ukuran kantor 

akuntan publik diperkirakan dapat mempengaruhi lamanya audit delay.  

 

2.4 Agency Theory 

Agency theory secara singkat menjelaskan hubungan antara agen 

(manajemen yang mengatur sebuah usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). 

Hubungan keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan suatu 

perjanjian antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintah orang lain 

(agen) untuk mengelola kegiatan usaha atas nama prinsipal dimana prinsipal 

memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi 

prinsipal.  
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Menurut Dwiyanti (2010) manajer sebagai pengelola perusahaan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh sebab itu, manajer 

memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan 

kepada para pemilik melalui pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Pihak 

eksternal merupakan pihak yang paling membutuhkan laporan keuangan karena 

tidak mengetahui kegiatan usaha perusahaan secara mendalam. Sedangkan pihak 

internal (manajemen perusahaan) memiliki peran langsung dalam kegiatan usaha 

perusahaan dan mengetahui peristiwa yang terjadi sehingga tingkat 

ketergantungan terhadap informasi akuntansi tidak sebesar pihak eksternal. 

Keadaan tersebut dapat mengimplikasikan bahwa terdapat asimetri 

informasi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Menurut Septiani 

(2005) asimetri informasi timbul ketika manajemen lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dari pada para 

pemegang saham dan stakeholder's lainnya. Dengan adanya hubungan tersebut, 

Kim dan Verrechia (1994) dalam Septiani (2005) menyatakan bahwa laporan 

keuangan yang tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi tersebut. Dimana 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu juga dibutuhkan proses 

audit yang tepat waktu. 

Menurut Febrianty (2011) agency theory yang berkembang mengacu 

kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang dilakukan oleh manajemen 

(agen). Ketidakmampuan atau keengganan manajemen untuk meningkatkan 

kekayaan pemegang saham dapat menimbulkan masalah keagenan (agency 
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problem). Menurut Jensen dan Meckling (1986) agency problem timbul karena 

salah satu pihak cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan muncul 

ketika konflik beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas secara 

bersamaan. 

Pihak prinsipal dapat membatasi penyimpangan yang mungkin dilakukan 

manajemen dengan memberikan insentif yang layak kepada agen dan bersedia 

mengeluarkan biaya pengawasan untuk mencegah hazard dari agen. (Septiani, 

2005). Semua biaya tersebut sering disebut pula dengan biaya keagenan (agency 

cost).  Menurut Febrianty (2011) biaya agensi dapat meningkat karena perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham, manajer dan kreditur.  

Perusahaan dengan skala besar yang memiliki jumlah pemegang saham 

(prinsipal) lebih banyak dapat memberikan tekanan yang lebih besar kepada 

manajemen untuk melaksanaakan audit lebih cepat agar laporan keuangan dapat 

disajikan tepat waktu guna memenuhi kepentingan para investor. Selain itu, 

asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal tidak dapat terselesaikan 

dengan baik apabila audit delay terjadi pada perusahaan yang berskala besar 

dimana jumlah pemegang saham (prinsipal) lebih banyak. Hal ini dapat membuat 

para pemegang saham (prinsipal) melakukan penarikan atas saham yang dimiliki 

pada perusahaan. Oleh sebab itu, umumnya perusahaan yang besar memiliki 

biaya agensi yang lebih besar guna mengantisipasi masalah-masalah tersebut. 

Profitabilitas dalam agency theory dapat menepis masalah keagenan 

(agency problem), dikarenakan manajemen atau agen telah berhasil untuk 

memaksimalkan kekayaan prinsipal. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi 
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cenderung ingin mempublikasikan berita baik tersebut kepada pihak eksternal 

sehingga memiliki audit delay yang pendek. Agency problem juga akan semakin 

berkurang apabila majemen dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Selain 

itu ukuran kantor akuntan publik juga dapat memberikan sinyal positif bagi para 

pemegang saham (prinsipal), karena jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan 

publik yang baik maka para pemegang saham (prinsipal) dapat yakin dan percaya 

terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan.  

 

2.5 Signaling Theory 

Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi mengenai 

kondisi internal perusahaan serta prospek perusahaan dimasa depan yang lebih 

lengkap dan akurat jika dibandingkan dengan para investor. Menurut Dwiyanti 

(2010) hal ini membuat manajemen wajib untuk memberikan sinyal mengenai 

kondisi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Manajemen dapat memberikan sinyal tersebut melalui pengungkapan informasi 

akuntansi seperti publikasi laporan keuangan agar dapat menginformasikan 

kondisi perusahaan kepada pasar.  

Signaling theory dapat menimbulkan respon pasar yang berbeda-beda. 

Informasi yang dipublikasikan oleh manajemen sebagai berita baik maupun berita 

buruk dapat mempengaruhi pasar saham khususnya harga saham perusahaan. 

Menurut Febrianty (2011) apabila manajemen memberikan sinyal yang 

mengindikasikan berita baik maka harga saham perusahaan dapat meningkat 

sedangkan apabila manajemen memberikan sinyal yang mengindikasikan berita 
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buruk maka harga saham perusahaan akan turun. Oleh karena itu, sinyal dari 

perusahaan merupakan hal yang penting bagi investor untuk pengambilan 

keputusan.  

Sinyal yang diberikan oleh manajemen juga harus disampaikan sesuai 

kondisi yang dialami perusahaan karena investor dapat melakukan kesalahan 

dalam pengambilan keputusan ekonomi, jika informasi yang disampaikan oleh 

manajemen perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya asimetris informasi dimana manajer 

lebih menguasai informasi dibanding pihak lain (stakeholder). Menurut Febrianty 

(2011) untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi dengan menggunakan 

signaling theory, pihak manajemen wajib membuat struktur pengendalian internal 

yang mampu menjaga harta perusahaan dan menjamin penyusunan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya. 

Pada perusahaan dengan skala besar sinyal yang diberikan oleh 

manajemen akan lebih tepat waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan skala 

besar memiliki jumlah pemegang saham yang lebih banyak sehingga manajemen 

mendapat tekanan yang lebih besar. Apabila audit delay terjadi pada perusahaan 

dengan skala besar maka akan mengakibatkan sinyal yang diberikan manajemen 

tidak tepat waktu dan kondisi ini dapat mengindikasikan berita buruk bagi para 

pemegang saham, karena dapat mengakibatkan harga saham perusahaan turun. 

Kondisi  tersebut tentu akan merugikan para pemegang saham dan hal inilah yang 

menyebabkan pemegang saham memberikan tekanan kepada manajemen agar 

tidak terjadi audit delay. 
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Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilatas yang tinggi juga akan 

memberikan sinyal yang lebih tepat waktu karena manajemen merasa berita baik 

ini harus segera disampaikan. Sinyal tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

perusahaan memiliki kinerja yang baik dan dapat berdampak pada harga saham 

perusahaan. Ukuran kantor akuntan publik juga dapat memberikan sinyal yang 

mengindikasikan berita baik bagi para investor dalam mengambil keputusan 

ekonomi untuk melakukan investasi. Perusahaan yang diaudit oleh kantor 

akuntan publik yang memiliki ukuran baik dapat memberikan sinyal positif 

kepada para investor dan juga dapat mengindikasikan berita baik. 

Manfaat utama teori ini menurut Febrianty (2011) adalah akurasi dan 

ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik berupa sinyal dari 

perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk 

pembuatan keputusan dari investor. Semakin panjang audit delay dapat 

menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Investor dapat 

mengartikan lamanya audit delay dikarenakan perusahaan memiliki berita buruk 

sehingga tidak segera mempublikasikan laporan keuangannya, yang kemudian 

akan berakibat pada penurunan harga saham perusahaan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi audit delay. Peneleti-peneliti tersebut menggunakan 

berbagai variabel independen yang diperkirakan dapat mempengaruhi audit 

delay, baik yang berasal dari faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal 
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perusahaan. Objek dan periode penelitian yang digunakan juga berbeda-beda. 

Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dirangkum dalam tabel 2.1 

dibawah ini. 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No. PENELITI JUDUL 
PENELITIAN SAMPEL VARIABEL 

DEPENDEN 
VARIABEL 

INDEPENDEN 
HASIL 

PENELITIAN 

1. Robert H. 
Ashton, John 
J.Willingham, 
dan Robert K. 
Elliot (1987) 

Empirical 
Analysis of 
Audit Delay. 

Perusahaan 
manufaktur, 
perdagangan, 
minyak dan 
gas, 
perbankan, 
dan asuransi 
pada tahun 
1982 di 
Amerika 
Serikat. 

Audit Delay. Kompleksitas 
perusahaan, 
kompleksitas 
operasional, 
kompleksitas 
keuangan, 
kompleksitas 
pelaporan 
keuangan, jenis 
industri, 
perusahaan 
publik atau 
nonpublik, 
tahun buku, 
SPI, EDP, dan 
audit firm 
tenure 

Jenis opini 
qualified, 
perusahaan 
industri, 
perusahaan 
nonpublik, tahun 
buku selain 31 
Desember, SPI dan 
EDP yang lemah 
dapat 
memperpanjang 
audit delay.  

2. Monirul 
Alam 
Hossain dan 
Peter J. 
Taylor (1998) 

Examination of 
Audit Delay : 
Evidence from 
Pakistan. 

Perusahaan 
yang listed di 
Karachi 
Stock 
Exchange, 
Pakistan 
tahun 1993. 

Audit Delay. Ukuran 
perusahaan, 
debt to equity 
ratio, 
profitabilitas, 
jenis industri, 
jumlah anak 
perusahaan 
perusahaan 
multi nasional, 
dan ukuran 
KAP  

Jumlah anak 
perusahaan 
multinasional 
berhubungan 
negatif signifikan 
dengan audit delay, 
sedangkan jenis 
industri, debt to 
equity ratio, ukuran 
KAP, ukuran 
perusahaan, dan 
profitabilitas tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
audit delay. 
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No. PENELITI JUDUL 
PENELITIAN SAMPEL VARIABEL 

DEPENDEN 
VARIABEL 

INDEPENDEN 
HASIL 

PENELITIAN 

3. Andi Kartika 
(2011) 

Faktor-faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Audit Delay 
Pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang Terdaftar 
di BEI. 

Perusahaan 
manufaktur 
yang listed 
tahun 2006-
2009. 

Audit Delay. Ukuran 
perusahaan, laba 
rugi, 
profitabilitas, 
solvabilitas, 
opini auditor 
dan reputasi 
auditor. 

Ukuran perusahaan 
berpengaruh 
negatif signifikan 
dan solvabilitas 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
audit delay. 
Sedangkan  laba 
rugi, profitabilitas, 
opini auditor dan 
reputasi auditor 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
audit delay. 

4. Sistya 
Rachmawati 
(2008) 

Pengaruh 
Faktor Internal 
dan Eksternal 
Perusahaan 
Terhadap Audit 
Delay dan 
Timeliness. 

Perusahaan 
manufaktur 
yang listed 
tahun 2003-
2005. 

Audit Delay. Profitabilitas, 
solvabilitas, 
internal auditor, 
ukuran  
perusahaan dan 
ukuran KAP. 

Ukuran perusahaan 
dan ukuran KAP 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
audit delay. 
Sedangkan  
profitabilitas, 
solvabilitas, dan 
internal auditor 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
audit delay. 

5. Imam 
Subekti 
(2004) 

Faktor-Faktor 
yang 
Berpengaruh 
Terhadap Audit 
Delay di 
Indonesia. 

Perusahaan 
yang listed 
tahun 2001. 

Audit Delay. Ukuran 
perusahaan, 
jenis 
perusahaan, 
tingkat 
profitabilitas, 
opini auditor 
dan ukuran 
KAP. 

Ukuran 
perusahaan, tingkat 
profitabilitas, jenis 
industri, opini 
auditor dan ukuran 
KAP berpengaruh 
signifikan terhadap 
audit delay. 

6. Febrianty 
(2011) 

Faktor-Faktor 
yang 
Berpengaruh 
Terhadap Audit 
Delay 
Perusahaan 
Sektor 
Perdagangan 
yang Terdaftar 
di BEI periode 
2007-2009  

Perusahaan 
Perdagangan 
yang listed 
tahun 2007-
2009. 

Audit Delay. Ukuran 
perusahaan, 
tingkat 
leverage, dan 
kualitas KAP. 

Ukuran perusahaan 
dan tingkat 
leverage 
berpengaruh 
terhadap audit 
delay. Sedangkan 
kualitas KAP tidak 
berpengaruh 
terhadap audit 
delay. 

ANALISA PENGARUH..., ANISSA DWI FRESTASIA, Ak.-IBS, 2013



 
 

39 
 

No. PENELITI JUDUL 
PENELITIAN SAMPEL VARIABEL 

DEPENDEN 
VARIABEL 

INDEPENDEN 
HASIL 

PENELITIAN 

7. Dessy 
Amanda 
Yunita, 
Taufeni 
Taufik, dan 
Yuneita 
Anisma 
(2011) 

Analisa 
Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Audit Delay 
Pada 
Perusahaan 
Industri Kimia 
dan Dasar  
yang Terdaftar 
di BEI. 

Perusahaan 
industri 
dasar dan 
kimia yang 
listed tahun 
2008-2010. 

Audit Delay. Debt to Equity 
Ratio, reputasi 
kantor akuntan 
publik, ukuran 
perusahaan, dan 
sektor industri. 

Reputasi kantor 
akuntan publik dan 
sektor industri 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
audit delay. 
Sedangkan Debt to 
Equity Ratio dan 
ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh 
terhadap audit 
delay. 

8. Meidiza Dwi 
Orchidea 
(2010) 

Analisa 
Pengaruh 
Ukuran 
Perusahaan, 
Profitabilitas, 
Umur 
Perusahaan 
dan Opini 
Audit 
Terhadap Audit 
Delay pada 
Perusahaan 
Perbankan 
yang Terdaftar 
di BEI. 

Perusahaan 
perbankan 
yang listed 
tahun 2007-
2009. 

Audit Delay. Ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas, 
umur 
perusahaan dan 
opini audit. 

Profitabilitas dan 
umur perusahaan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
audit delay. 
Sedangkan  ukuran 
perusahaan dan 
opini auditor tidak 
berpengaruh 
terhadap audit 
delay. 

9. Frans Sero 
Lubis (2011) 

Analisa 
Pengaruh 
Ukuran 
Perusahaan, 
Laba Rugi, 
Opini Audit, 
dan Ukuran 
KAP Terhadap 
Audit Lag pada 
Industri 
Makanan dan 
Minuman yang 
Terdaftar di 
BEI Tahun 
2008-2010 . 

Perusahaan 
makanan dan 
minuman 
yang listed 
tahun 2008-
2010. 

Audit Report 
Lag. 

Ukuran 
perusahaan, 
Laba Rugi, 
Opini Audit, 
dan Ukuran 
KAP. 

Ukuran KAP 
berpengaruh 
negatif signifikan 
terhadap audit lag. 
Sedangkan ukuran 
perusahaan, laba 
rugi dan opini audit 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
audit lag. 

   Sumber: Rangkuman penulis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. 
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2.7 Rerangka Pemikiran  

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat 

sebuah rerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen dalam skema berikut ini: 

Gambar 2.1 
Skema Rerangka Pemikiran 

 
     Variabel Independen                           Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan oleh penulis. 

 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Ukuran Perusahaan dan Audit Delay 

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

disampaikan, diprediksikan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi audit 

delay. Beberapa peneliti terdahulu telah berupaya menguji teori tersebut yang 

menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay dengan hasil 

penelitian yang beragam. Kartika (2011), Subekti (2004), Rachmawati (2008) 

dan Febrianty (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

Ukuran          
Perusahaan 

 

Profitabilitas 

 

Audit Delay 

Ukuran Kantor 
Akuntan Publik 

Ha1 

Ha2 

Ha3 

Ha4 
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signifikan terhadap audit delay, sedangkan Lubis (2011), Andini (2009), 

Orchidea (2010), dan Yunita dkk (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Sesuai dengan teori dan 

penelitian terdahulu diatas, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: 

Ho1 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-

2012. 

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

  

2.8.2 Profitabilitas dan Audit Delay 

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

disampaikan, diprediksikan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi audit 

delay. Beberapa peneliti terdahulu telah berupaya menguji teori tersebut yang 

menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap audit delay dengan hasil penelitian  

yang beragam. Subekti (2004), Andini (2009), dan Orchidea (2010) menyatakan 

bahwa profitabiltas berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Sedangkan 

penelitian Kartika (2011) dan Rachmawati (2008) menyatakan bahwa 

profitabiltas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Sesuai dengan 

teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai 

berikut: 

Ho2 : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

ANALISA PENGARUH..., ANISSA DWI FRESTASIA, Ak.-IBS, 2013



 
 

42 
 

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

 

2.8.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Audit Delay 

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

disampaikan, diprediksikan bahwa ukuran kantor akuntan publik dapat 

mempengaruhi audit delay. Beberapa peneliti terdahulu telah berupaya menguji 

teori tersebut yang menjelaskan pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap 

audit delay dengan hasil penelitian yang beragam. Subekti (2004), Lubis (2011), 

Rachmawati (2008) dan Yunita dkk (2011) menyatakan bahwa ukuran kantor 

akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Sedangkan 

penelitian Kartika (2011) dan Febrianty (2011) menyatakan bahwa ukuran kantor 

akuntan publik tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sesuai dengan teori dan 

penelitian terdahulu tersebut, maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

 Ho3 : Ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2012. 

 Ha3      :  Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit  

delay pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2012. 
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2.8.4  Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan 

Audit Delay 

Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran 

kantor akuntan publik secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap 

audit delay, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho4 : Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik 

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. 

Ha4 : Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan dalam industri barang konsumsi 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. yaitu pemilihan sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan (Sekaran, 2006). Kriteria-kriteria tersebut adalah 

sebagi berikut : 

1. Merupakan perusahaan yang tergolong kedalam industri barang 

konsumsi yang berada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. 

2. Memiliki laporan auditor independen lengkap dengan laporan 

keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. 

3. Memiliki tahun buku yang berakhir 31 Desember. 

4. Memiliki data laporan keuangan untuk tahun 2009-2012 dalam mata 

uang Rupiah. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

dipublikasikan, dimana seluruh data bersumber dari laporan keuangan perusahaan 

dalam industri barang konsumsi pada tahun 2009-2012 yang telah dipublikasikan 

secara lengkap di Bursa Efek Indonesia.  
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3.3 Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kuantitatif dengan menggunakan software pengolahan data 

statistik, yaitu menggunakan program EViews 7. 

  

3.4 Operasionalisasi Variabel  

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah audit delay (AUDEL). 

Menurut Subekti (2004) audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit 

yang dilakukan auditor, diukur dari perbedaan waktu antara tanggal laporan 

keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Dalam penelitian 

ini audit delay akan diproksikan dengan jumlah hari antara tanggal berakhirnya 

periode laporan keuangan dengan tanggal laporan audit yang diterbitkan oleh 

kantor akuntan publik. Pengukuran audit delay dengan memproksikan jumlah 

hari antara tanggal berakhirnya periode laporan keuangan sampai dengan tanggal 

laporan audit juga dilakukan oleh Orchidea (2010), Lubis (2011) dan Kartika 

(2011). 

 

3.4.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

3.4.2.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (LNASET) pada umumnya diproksikan dengan nilai 

total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga variabel tersebut 

digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa 
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besar perusahaan tersebut. Sudarmadji dan Sularto dalam Lubis (2011) menilai 

bahwa nilai total aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan 

kapitalisasi pasar dalam mengukur besar atau ukuran perusahaan. Dengan 

pertimbangan tersebut, maka proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini adalah nilai total aset yang dimiliki perusahaan 

pada tahun pelaporan. Menggunakan total aset untuk mengukur ukuran 

perusahaan juga dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Andini 

(2009), Orchidea (2010) dan Yunita dkk (2011). Dalam hal ini, peneliti 

mengubah nominal rupiah menjadi ln agar dapat menyesuaikan variabel-variabel 

lain yang menggunakan dummy sebagai koefisiennya. Sehingga tidak terjadi gap 

yang terlalu besar diantara variabel independen yang lain.  

 

3.4.2.2 Profitabilitas 

Dalam penelitian ini profitabilitas akan diukur dengan menggunakan rasio 

Return On Assets (ROA) yaitu dengan membandingkan laba bersih perusahaan 

dengan total aset yang dimiliki. Menurut Kartika (2011) perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi diduga memiliki waktu yang lebih cepat untuk 

menyelesaikan audit. Return On Assets (ROA) yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dapat ditunjukan dengan rumus sebagai berikut. (Kieso et al, 2011) : 

Return On Assets (ROA)   =    ௦
்௧  ௦௧

 x  100% 

Penggunaan Return On Assets (ROA) untuk mengukur profitabilitas juga 

digunakan oleh Rachmawati (2008), Andini (2009), dan Kartika (2011). 
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3.4.2.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Menurut Arens et al (2012) terdapat empat kantor akuntan publik terbesar 

di dunia yang memiliki afiliasi dengan kantor akuntan publik lokal di berbagai 

Negara. Julukan untuk ke empat kantor akuntan publik terbesar di dunia itu 

adalah the big four, yang terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan Price Waterhouse Cooper 

(PWC). Dalam penelitian ini ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat dilihat 

dari kantor akuntan publik yang melakukan proses audit terhadap perusahaan. 

Kantor akuntan publik dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kantor 

akuntan publik the big four (Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, dan Price Waterhouse Cooper), dan kantor 

akuntan publik non the big four. Variabel ukuran kantor akuntan publik pada 

penelitian ini akan di proksikan dengan varibel dummy dimana perusahaan yang 

diaudit oleh kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan the big four diberikan 

kode 1 dan perusahaan yang diaudit oleh selain kantor akuntan publik yang 

berafiliasi dengan the big four diberikan kode 0. Pengukuran ini juga digunakan 

oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Kartika (2011) dan Dwiyanti (2010). 

Tabel 3.1 

Ikhtisar Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala Statistik 

Audit Delay 

Diproksikan dengan jumlah hari antara tanggal berakhirnya 

periode laporan keuangan dengan tanggal penandatanganan 

laporan audit oleh kantor akuntan publik. (Orchidea, 2010). 

Rasio 
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Variabel Indikator Skala Statistik 

Ukuran Perusahaan 
Diproksikan menggunkan total aset dengan mengubah 

nominal rupiah menjadi logaritma natural. (Lubis, 2011). 
Rasio 

Profitabilitas 
Diproksikan dengan menggunkan rasio Return On Assets. 

(ROA) ==   
 ௦
்௧ ௦௧

 x  100%. (Kieso et al, 2011). 
Rasio 

Ukuran KAP 

Diproksikan dengan menggunakan  variabel dummy. Untuk 

KAP afiliasi the big four = 1 dan untuk KAP afiliasi non 

the big four = 0. (Febrianty, 2011). 

Nominal 

Sumber : Penelitian-penelitian terdahulu. 

 

3.5 Model Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan model regresi berganda (multiple 

regression) yang dikembangkan melalui hipotesis dengan menyatakan bahwa 

audit delay merupakan satu fungsi dari berbagai variabel indpenden. Model ini 

dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

   = ࢻ ) ࢼ + ( () ࢼ + + () ࢼ +  ࢿ

Dimana:  

AUDEL  : Audit delay (dalam hari)  

ln ASET : Ukuran perusahaan, diukur dengan total aset (dirubah dari  

   rupiah menjadi ln)  

ROA   : Profitabilitas, diukur dengan ROA (   ௦
்௧  ௦௧

 x  100% ) 

KAP  : Ukuran kantor akuntan publik, diukur berdasarkan KAP yang  

   melakukan proses audit (1 untuk KAP afiliasi dengan the big   
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   four dan 0 untuk KAP afiliasi dengan non the big four)  

β1, β2,β3 : Koefisien variabel independen  

α  : Konstanta  

ε  : Koefisien error 

i  : Perusahaan 

t   : Periode 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang mempelajari 

pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Menurut Suprayogi 

(2008) dalam Lubis (2011), statistik deskriptif berkaitan dengan penerapan 

metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis 

data kuantitatif secara deskriptif. Statistik deskriptif juga digunakan sebagai alat 

dalam suatu analisis dengan menggambarkan sampel yang ada, tanpa mempunyai 

tujuan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Hasil pengolahan dan 

penyajian data tersebut juga dibandingkan untuk membantu memahami pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik deskriptif yang 

disajikan meliputi mean, median, standar deviasi, nilai maksimal dan minimal. 

Dengan Statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan 

ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang 

ada.  
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3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas sering digunakan dalam beberapa penelitian untuk menguji 

apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak. Umumnya model regresi yang baik adalah model 

yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengatahui 

apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan uji normalitas data 

dengan menggunakan Histogram dan Uji Jarque-Bera. Histogram Residual 

menurut Widarjono (2009) merupakan metode grafis yang paling sederhana 

digunakan untuk mengetahui apakah bentuk dari probability distribution function 

(PDF) dari variabel random berbentuk distribusi normal atau tidak. Bentuk grafik 

yang menggambarkan bentuk distribusi normal adalah grafik yang apabila dibagi 

menjadi dua bagian keduanya akan memiliki bagian yang sama. Selain itu 

Jarque-Bera juga merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan perhitungan probabilitas 

dan Jarque-Bera. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Uji normalitas data dapat dilihat dari nilai probabilitas. Dasar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas Jarque-Bera 

dengan level of significance α = 5%. Jika probabilitas J-B ≤ 0,05 maka Ho ditolak 

(data tidak berdistribusi normal), sedangkan jika probabilitas J-B > 0,05 maka Ho 

tidak dapat ditolak (data berdistribusi normal). Selain itu data yang terdistribusi 

normal juga memiliki nilai Jarque-Bera yang tidak signifikan. (Winarno, 2011). 
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3.6.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penelitian ini merupakan jenis data panel (Panel Pooled Data) dimana 

data yang digunkan terdiri dari beberapa objek dan beberapa periode waktu. 

Menurut Widarjono (2009) Panel Pooled Data merupakan gabung data Cross 

Section dan data Time Series. Untuk mengestimasi model regresi data panel 

biasanya dapat menggunakan beberapa metode. Pada penelitian ini akan dibahas 

tiga pendekatan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu Common 

Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Menurut Widarjono (2009) untuk 

menentukan metode yang cocok, maka dapat dilakukan beberapa pengujian 

berikut: 

 

3.6.3.1 Uji Signifikansi Fixed Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode common 

effect atau metode fixed effect yang tepat untuk digunakan. Uji Signifikansi 

fixed effect ini dilakukan dengan menggunakan Uji Chow. Hipotesis yang 

dapat digunakan adalah : 

Ho : Metode common effect 

Ha : Metode fixed effect 

Jika nilai statistik F statistik > F tabel, maka Ho ditolak (metode yang tepat 

digunakan adalah fixed effect, dan pengujian berlanjut ke uji signifikansi 

random effect). Jika nilai F statistik ≤ F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

(metode yang tepat digunakan adalah common effect, dan pengujian 

berhenti di uji signifikansi fixed effect). (Widarjono, 2009). Selain itu 
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apabila probabilitas dari cross section F lebih besar jika dibandingkan 

dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka Ho tidak dapat ditolak dan 

pengujian berhenti sampai disini, sedangkan apabila probabilitas dari cross 

section F lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi α = 5% 

maka Ho ditolak dan pengujian berlanjut ke uji signifikansi random effect. 

 

3.6.3.2 Uji Signifikansi Random Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode fixed 

effect atau metode random effect yang tepat untuk digunakan. Uji 

signifikansi random effect ini dilakukan dengan menggunakan uji yang 

dikembangkan oleh Hausman (Uji Hausman). Uji Hausman ini mengikuti 

distribusi statistik chi-squares dengan degree of freedom sebanyak jumlah 

variabel independen. Hipotesis yang dapat digunakan : 

Ho : Metode random effect 

Ha : Metode fixed effect 

Jika nilai chi-squares statistik > nilai chi-squares tabel, maka Ho ditolak 

(metode yang tepat digunakan adalah fixed effect). Sedangkan jika nilai chi-

squares statistik ≤ nilai chi-squares tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

(metode yang tepat digunakan adalah random effect). (Widarjono, 2009). 

Selain itu apabila probabilitas dari cross section random lebih besar dari 

tingkat signifikansi α = 5%, maka Ho tidak dapat ditolak (metode yang 

tepat digunakan adalah random effect), sedangkan apabila probabilitas dari 
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cross section F lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% maka Ho ditolak 

(metode yang tepat digunakan adalah fixed effect). 

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Orchidea (2010) uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan 

bahwa model yang diperoleh telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi 

agar estimator yang didapatkan memiliki sifat Best Linear Unbiased Estimator 

(BLUE), dimana tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedatisitas, 

dan tidak terjadi autokorelasi. Pengujian BLUE ini dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews versi 7.  

 

3.6.4.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi dimana terdapat hubungan linier antar 

variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

sederhana yang hanya memiliki satu variabel independen. Multikolinieritas 

umumnya terjadi pada regresi berganda dikarenakan regresi berganda memiliki 

lebih dari dua variabel independen yang memungkinkan antar variabel 

independen memiliki hubungan linear.  

Model regresi yang baik adalah model yang antar variabel independennya 

tidak terdapat multikolinieritas. Hal ini dikarenakan multikolinieritas dapat 

menyebabkan hasil penelitian menjadi bias, terutama dalam proses pengambilan 

kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Menurut Widarjono (2009) adanya 
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multikolinieritas masih dapat menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi 

menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar, yang dapat 

menyebabkan sulitnya mendapatkan estimasi yang tepat.  

Untuk mendeteksi multikolinieritas menurut Widarjono (2009) dapat 

dilakukan uji multikolinieritas dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar 

variabel independen. Apabila koefisien korelasi > 0,8 maka disimpulkan terdapat 

multikolinieritas yang kuat antar variabel independen. Sebaliknya jika koefisien 

korelasi relatif rendah ≤ 0,8 maka dapat disimpulkan model tidak mengandung 

unsur multikolinieritas.  

 

3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki 

varians tetap atau konstan yang biasa disebut homoskedastisitas. Sedangkan 

apabila varians tidak konstan atau yang biasa disebut heteroskedastisitas, maka 

estimator hanya dapat menghasilkan estimator yang LUE bukan estimator yang 

BLUE. Oleh karena itu model regresi yang baik adalah model regresi yang 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Pada penelitian uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan 

menggunakan uji white. Hipotesis yang dapat digunakan adalah : 

Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas 
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Pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan  

membandingkan nilai probabilitas chi-squares. Jika nilai probabilitas chi-squares 

dari nilai Obs*R – Squared > tingkat signifikansi α = 5% maka Ho tidak dapat 

ditolak atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai probabilitas 

chi-squares dari nilai Obs*R – Squared ≤ tingkat signifikansi α = 5% maka Ho 

ditolak atau terdapat heteroskedastisitas. (Widarjono, 2009). 

 

3.6.4.3 Uji Autokorelasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Data runtun waktu 

seringkali diduga mengandung unsur autokorelasi, sedangkan pada data cross 

section jarang ditemui adanya unsur autokorelasi. (Widarjono, 2009). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya, dimana observasi tersebut berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu 

sama lainnya.  

Menurut Rachmawati (2008) autokorelasi menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi antara error dengan error periode sebelumnya dimana pada asumsi 

klasik hal ini tidak boleh terjadi. Jika terjadi autokorelasi estimator yang didapat 

masih linear dan tidak bias namun tidak memiliki varian yang minimum lagi 

sehingga hanya dapat menghasilkan estimator yang LUE bukan estimator yang 

BLUE. Apabila varian tidak minimum maka perhitungan standard error tidak 

dapat dipercaya kebenarannya, selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis 
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yang didasarkan pada distribusi t maupun f tidak lagi bisa dipercaya untuk 

evaluasi hasil regresi 

Pada penelitian ini uji autokorelasi akan dilakukan dengan menggunakan 

uji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh  Breusch dan Godfrey. 

Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut :  

Ho : Tidak terdapat autokorelasi  

Ha : Terdapat autokorelasi 

Pengambilan keputusan uji Lagrange Multiplier (LM) ini dapat dilakukan dengan  

membandingkan nilai probabilitas chi-squares. Jika nilai probabilitas chi-squares 

dari nilai Obs*R – Squared > tingkat signifikansi α = 5% maka Ho tidak dapat 

ditolak atau tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan jika nilai probabilitas chi-

squares dari nilai Obs*R – Squared ≤ tingkat signifikansi α = 5% maka Ho 

ditolak atau terdapat autokorelasi. (Widarjono, 2009). 

 

3.6.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur untuk membuktikan kebenaran 

sifat populasi berdasarkan data sampel. Penelitian ini menggunakan model 

regresi berganda (multiple regression) yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

nilai kuantitatif dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel 

dependen. Pengujian hipotesis ini akan menggunakan uji t (koefisien regresi 

parsial), uji f (koefisien regresi menyeluruh), dan uji R² (koefisien determinasi). 
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3.6.5.1 Uji t (Koefisien Regresi Parsial) 

Secara umum uji t memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individu atau parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial tersebut kita dapat membandingkan  probabilitas 

masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi α = 5%. Hipotesis 

yang dapat digunakan adalah : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen 

Ha : Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen 

Apabila nilai probabilitas ≤ tingkat signifikansi α = 5% maka Ho ditolak atau 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Sedangkan apabila nilai probabilitas > tingkat signifikansi α = 

5% maka Ho tidak dapat ditolak atau dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.6.5.2 Uji F (Koefisien Regresi Menyeluruh) 

Tujuan dilakukannya uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Untuk 

menguji hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas 

masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifkansi α = 5%. 

Hipotesis yang dapat digunakan adalah : 
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Ho : Variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen 

Ha : Variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen 

Apabila probabilitas F statistic ≤ tingkat signifikansi α = 5% maka Ho ditolak 

atau dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama 

atau secara menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan 

apabila probabilitas F statistic > tingkat signifikansi α = 5% maka Ho tidak dapat 

ditolak atau dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara 

bersama-sama atau secara menyeluruh tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

   

3.6.5.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar 

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh seluruh variabel independen. 

Nilai R² berada antar 0 hingga 1, jika nilai R² yang semakin besar atau semakin 

mendekati 1 maka model regresi tersebut semakin baik yang berarti variabel 

independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. 

Sedangkan semakin kecil nilai R² atau semakin mendekati 0 maka dapat diartikan 

bahwa variabel independen secara keseluruhan semakin tidak dapat menjelaskan 

variasi dari variabel dependen. (Lubis, 2011).  

Namun baik tidaknya suatu model tidak ditentukan oleh R² yang tinggi, 

kita tetap harus lebih memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari variabel 
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independen dengan variabel dependen dan arti statistik. Dikarenakan penelitian 

ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka untuk mengitung 

koefisien determinasi akan menggunakan alternatif lain yaitu dengan 

menggunakan nilai adjusted R². 
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  BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri barang 

konsumsi pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Bursa Efek Indonesia  

merupakan wadah untuk para pelaku saham dalam memperjualbelikan saham atau 

efek. Penelitian ini menggunakan Bursa Efek Indonesia sebagai sumber 

dikarenakan Bursa Efek Indonesia merupakan pasar saham yang utama dan 

terbesar di Indonesia. Menurut Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, 

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan 

Publik (2002), aktivitas perusahaan yang tergolong kedalam industri barang 

konsumsi mempunyai tiga kegiatan utama, antara lain yaitu : 

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku. 

2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi 

bahan jadi. 

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi. 

Perusahaan yang termasuk kedalam industri barang konsumsi 

dikategorikan menjadi lima subsektor, yaitu makanan dan minuman, tembakau, 

farmasi, kosmetik dan peralatan rumah tangga. Alasan peneliti menggunakan 

industri barang konsumsi sebagai sampel didasarkan atas beberapa pertimbangan 

yaitu industri barang konsumsi memiliki perputaran yang cepat karena produk yang 
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dihasilkan dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat dan alasan lain adalah 

tersedianya laporan keuangan perusahaan industri barang konsumsi kepada publik. 

Penelitian ini memiliki 23 perusahaan sampel dengan periode penelitian 

selama 4 tahun (2009-2012) yang merupakan hasil dari pemilihan sampel dengan 

metode purposive sampling atas populasi penelitian. Rincian pemilihan sampel 

dijelaskan pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 

Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan dalam industri barang konsumsi 
yang berturut-turut berada di BEI selama 
periode penelitian 2009-2012. 
 

29 

Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan 
selain tahun buku yang berakhir 31 Desember 
2009, 2010, 2011 dan 2012. 

(0) 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 
tahunan secara lengkap atau data tidak tersedia. 

(6) 

Perusahaan yang menggunakan mata uang 
selain Rupiah.  (0) 

Jumlah perusahaan dalam industri barang 
konsumsi yang datanya tersedia. 23 

Periode penelitian 2009 – 2012. 4 
Outliers (3) 
Total seluruh sampel penelitian (Observasi). 89 

Sumber : IDX dan dikembangkan oleh penulis. 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui terdapat 3 outliers yang 

dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga diperoleh sebanyak 89 observasi. 

Outliers tersebut dilakukan karena hasil uji normalitas atas residual data 

berdasarkan model penelitian terhadap seluruh observasi menunjukan bahwa 

residual data tidak terdistribusi normal, oleh karena itu penulis melakukan outliers 

agar residual data terdistribusi normal. Outliers merupakan data yang memiliki 
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karakteristik unik, seperti penyimpangan yang memiliki perbedaan signifikan 

dengan observasi lainnya. Hal ini dapat menyebabkan model penelitian menjadi 

kurang baik, sehingga harus dikeluarkan dari observasi. Berdasarkan rincian 

pemilihan sampel pada tabel 4.1 diperoleh 23 perusahaan pada industri barang 

konsumsi sebagai sampel penelitian. Berikut adalah daftar perusahaan yang 

merupakan sampel penelitian : 

Tabel 4.2 
Daftar Sampel Penelitian  

No Nama Perusahaan Kode Saham 

1. Akasha Wira International Tbk ADES 
2. Delta Djakarta Tbk DLTA 
3. Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
4. Mayora Indah Tbk MYOR 
5. Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 
6. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 
7. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk ULTJ 
8. Bentoel Internasional Investama Tbk RMBA 
9. Gudang Garam Tbk GGRM 
10. HM Sampoerna Tbk HMSP 
11. Darya-Varia Laboratoria Tbk  DVLA 
12. Indofarma Tbk  INAF 
13. Kalbe Farma Tbk KLBF 
14 Kimia Farma Tbk KAEF 
15 Merck Tbk MERK 
16. Pyridam Farma Tbk PYFA 
17. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBI 
18. Mandom Indonesia Tbk TCID 
19. Mustika Ratu Tbk MRAT 
20. Unilever Indonesia Tbk UNVR 
21. Kedaung Indah Can Tbk KICI 
22. Kedawung Setia Industrial Tbk  KDSI 
23. Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI 

Sumber : www.idx.co.id 
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4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3 menunjukan informasi jumlah 

sempel yang diteliti, nilai rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan 

standar deviasi dari variabel independen maupun variabel dependen pada 

penelitian ini yang dihitung berdasarkan data secara keseluruhan.  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 AUDEL LNASET ROA KAP 
 Mean  73.55056 1.50774E+12  0.123768  0.539326 
 Median  75.00000 9.94623E+11  0.091287  1.000000 
 Maximum  103.0000 5.93243E+13  0.416200  1.000000 
 Minimum  46.00000 84276592975 -0.061874  0.000000 
 Std. Dev.  11.91257 5.6041646  0.120173  0.501275 
 Observations  89  89  89  89 

Sumber : Hasil olah data Eviews. 

 
Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang diolah dengan program Eviews 

7 pada tabel 4.3 tersebut diketahui bahwa : 

1. Rata-rata audit delay dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

ini adalah 73,55 hari dengan standar deviasi 11,91 hari. Lama audit delay 

terpanjang adalah 103 hari, yaitu pada Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 

2011. Sedangkan lama audit delay terpendek adalah 46 hari yaitu pada 

Darya-Varia Laboratoria Tbk tahun 2011, Langgeng Makmur Industri Tbk 

Tahun 2009 dan Merck Tbk tahun 2012. Pada penelitian ini industri barang 

konsumi tahun 2009-2012 memiliki audit delay lebih pendek. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai rata-rata audit delay yang berada dibawah nilai 

tengah, sehingga audit delay memiliki bentuk distribusi data yang tidak 
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simetri dan cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran data pada variabel audit 

delay ini juga tersebar cukup luas dengan nilai standar deviasi 11,91.  

2. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan 

logaritma natural dari total aset perusahaan sampel penelitian ini menunjukan 

nilai rata-rata sebesar Rp. 1.507.735.846.936. Nilai total aset terbesar adalah 

Rp. 59.324.206.999.968 yaitu pada Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 

2012, sedangkan nilai total aset terkecil adalah Rp. 84.276.874.394 yaitu pada 

Kedaung Indah Can Tbk tahun 2009. Pada penelitian ini perusahaan dalam 

industri barang konsumi tahun 2009-2012 memiliki total aset yang besar. Hal 

ini ditunjukan dengan nilai rata-rata total aset yang berada diatas nilai tengah, 

sehingga variabel ukuran perusahaan memiliki bentuk distribusi data yang 

tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data pada 

variabel ukuran perusahaan ini juga tidak tersebar luas dengan nilai standar 

deviasi 5,6041646. 

3. Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan rasio return of assets (ROA) 

dari perusahaan sampel penelitian ini menunjukan nilai rata-rata sebesar 

0,123768 atau 122,37% dengan standar deviasi sebesar 0,118911 atau 

11,89%. Nilai tertinggi return of assets (ROA) adalah 0,416200 atau 41,62% 

yaitu pada HM Sampoerna Tbk tahun 2011, sedangkan nilai terendah return 

of assets (ROA) adalah -0.061874 atau -6,18% yaitu pada Kedaung Indah 

Can Tbk tahun 2009. Pada penelitian ini perusahaan dalam industri barang 

konsumi tahun 2009-2012 memiliki ROA yang besar. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai rata-rata ROA yang berada diatas nilai tengah, sehingga variabel 

profitabilitas memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan 
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cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data pada variabel profitabilitas ini 

juga tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi 0,12017. 

4. Variabel ukuran kantor akuntan publik dari perusahaan sampel pada 

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata sebesar 0,521739 dengan standar 

deviasi sebesar 0,502264. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total 

observasi sebanyak 89 sampel yang dijelaskan pada tabel 4.3 diketahui bahwa 

rata-rata audit delay dari seluruh perusahaan sampel adalah 73,55 hari dengan 

standar deviasi 11,91 hari. Rata-rata audit delay pada industri barang konsumsi 

tersebut masih berada pada kondisi yang wajar, sesuai dengan peraturan 

Bapepam yang mengharuskan perusahaan atau emiten yang efektif di Bursa Efek 

Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan 

laporan akuntan publik paling lamabat 90 hari atau akhir bulan ketiga setelah 

tanggal laporan keuangan. Audit delay terpanjang pada seluruh perusahaan 

sampel adalah 103 hari, sedangkan audit delay terpendek pada seluruh 

perusahaan sampel adalah 46 hari. Berdasarkan analisa tersebut dapat diketahui 

bahwa terdapat perusahaan yang masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk 

menyelesaikan proses audit. Hal ini ditunjukan dengan adanya audit delay yang 

lebih dari 90 hari.  

Rat-rata audit delay pada penelitian ini lebih pendek jika dibandingkan 

dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian Subekti (2004) rata-rata 

lamanya audit delay di Indonesia pada tahun 2001 adalah 98 hari. Sedangkan 

pada penelitian Lubis (2011) rata-rata audit report lag pada perusahaan makanan 

dan minuman tahun 2008-2010 adalah 76 hari dan penelitian Winda (2012) 
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menunjukan bahwa rata-rata audit report lag pada perusahaan real estate tahun 

2008-2010 adalah 82 hari.  

 

4.2.2 Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki data 

terdistribusi normal atau mendekati normal, dan uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data terdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas 

akan dilakukan dengan menggunkan uji Jarque-Bera. Hipotesis yang digunkan 

pada uji normalitas adalah sebagai berikut : 

Ho : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil 

bahwa residual data terdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. 

Hasil pengujian normalitas tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut : 

Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : Hasil olah data Eviews. 
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Std. Dev.   10.32607
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Kurtosis   2.914423
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Probability  0.576857
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Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukan pada gambar 4.1 

diketahui nilai probabilitas yang dimiliki sebesar 0,576857 dengan nilai Jarque-

Bera sebesar 1,100321. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai 

probabilitas yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% yaitu 

0,576857 > 0,05 dan nilai Jarque-Bera tidak signifikan dengan nilai 1,100321. 

Sehingga Ho tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal.  

 

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penelitian ini merupakan jenis data panel (Panel Pooled Data) dimana 

data yang digunakan terdiri dari beberapa objek dan beberapa periode waktu. 

Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, dalam data panel harus 

dilakukan uji terlebih dahulu untuk mengetahui metode yang tepat. Berikut ini 

adalah beberapa uji yang dilakukan untuk memperoleh metode yang tepat. 

 

4.2.3.1 Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow) 

Uji signifikansi fixed effect ini akan dilakukan dengan menggunakan uji 

chow, dimana uji ini digunakan untuk menentukan apakah metode common effect 

atau metode fixed effect yang merupakan metode yang tepat. Hipotesis yang 

dapat digunakan adalah : 

Ho : Metode common effect 

Ha : Metode fixed effect 

Berdasarkan uji signifikansi fixed effect yang dilakuakan oleh penulis, 

diperoleh hasil bahwa metode yang tepat adalah metode fixed effect dan 
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pengujian berlanjut ke uji signifikansi random effect. Hasil uji signifikansi fixed 

effect tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow) 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: ICHA    
Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 4.261840 (22,63) 0.0000 
Cross-section Chi-square 81.130998 22 0.0000 

     
     

Sumber : Hasil olah data Eviews. 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi fixed effect yang ditunjukan pada tabel 

4.4 diketahui nilai F statistik sebesar 4,261840. Sedangkan F tabel dengan tingkat 

signifikansi α = 5% (0,05), df1 = 3, df2 = 85 (n-k-1 atau 89-3-1),  maka F tabel 

menggunakan excel (=FINV(0,05,3,85)) sebesar 2,711921. Apabila nilai F 

statistik dengan F tabel dibandingkan dapat disimpulkan bahwa F statistik 

(4,261840) > F tabel (2,711921) sehingga Ho ditolak (metode yang tepat 

digunakan adalah fixed effect, dan pengujian berlanjut ke uji signifikansi random 

effect). Selain itu dari tabel 4.4 dapat kita ketahui bahwa nilai probabilitas cross 

section F sebesar 0,0000 < tingkat signifikansi α = 5% maka Ho ditolak (metode 

yang tepat digunakan adalah fixed effect, dan pengujian berlanjut ke uji 

signifikansi random effect). 
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4.2.3.2 Uji Signifikansi Random Effect (Uji Hausman) 

Uji signifikansi random effect ini akan dilakukan dengan menggunakan 

uji hausman, dimana uji ini digunakan untuk menentukan apakah fixed effect atau 

metode random effect yang merupakan metode yang tepat. Hipotesis yang dapat 

digunakan adalah : 

Ho : Metode random effect 

Ha : Metode fixed effect 

Berdasarkan uji signifikansi random effect yang dilakuakan oleh penulis, 

diperoleh hasil bahwa metode yang tepat adalah metode fixed effect. Hasil uji 

signifikansi random effect tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Signifikansi Random Effect (Uji Hausman) 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: ICHA    
Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 9.828124 3 0.0201 
     
     

Sumber : Hasil olah data Eviews. 

 
Berdasarkan hasil uji signifikansi random effect yang ditunjukan pada 

tabel 4.5 diketahui nilai chi square statistik sebesar 9,828124 sedangkan chi 

square tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% (0,05), df1 = 3, df2 = 85 (n-k-1 

atau 89-3-1) maka chi square tabel menggunakan excel (=FINV(0,05,3,85)) 

sebesar 2,711921. Apabila nilai chi square statistik dengan chi square tabel 

dibandingkan dapat disimpulkan bahwa chi square statistik (9,828124) > chi 
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square tabel (2,711921) sehingga Ho ditolak dan metode yang tepat digunakan 

adalah fixed effect. Selain itu dari tabel 4.5 dapat kita ketahui bahwa nilai 

probabilitas cross section random sebesar 0,0201 < tingkat signifikansi α = 5% 

maka Ho ditolak dan metode yang tepat digunakan adalah fixed effect. 

 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang digunakan untuk 

memastikan bahwa model yang diperoleh telah valid dan tidak bias. Suatu 

penelitian sudah dinyatakan telah memenuhi uji asumsi klasik apabila telah 

memenuhi syarat tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedatisitas, 

dan tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.2.4.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi dimana terdapat hubungan linier antar 

variabel independen. Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan linier antar variabel independen, karena model regresi yang 

baik adalah model yang antar variabel independennya tidak terdapat 

multikolinieritas. Uji multikolinieritas pada penelitian ini akan dilakukan dengan 

menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Berdasarkan uji 

multikolinieritas yang dilakuakan oleh penulis, diperoleh hasil bahwa tidak 

terdapat masalah multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.6 berikut : 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 LNASET ROA KAP 

LNASET 1.000000 0.275763 0.456899 

ROA 0.275763 1.000000 0.545196 

KAP 0.456899 0.545196 1.000000 

Sumber : Hasil olah data Eviews. 
 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang ditunjukan pada tabel 4.6 

diketahui nilai koefisien korelasi anatar variabel independen tersebut tidak lebih 

besar dari 0,8 atau berada dibawah 0,8. Menurut Widarjono (2009), data 

dikatakan terindentifikasi masalah multikolinearitas apabila koefisien korelasi 

antar variabel independen lebih dari atau sama dengan 0,8. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear antar variabel independen 

dalam model regresi dan tidak ada hubungan korelasi antara ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan ukuran kantor akuntan publik dikarenakan nilai koefisien 

korelasi antar variabel independen tersebut < 0,8. 

 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas 

atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini uji 

heteroskedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan uji white. Hipotesis 

yang dapat digunakan adalah : 
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Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Berdasarkan uji white yang dilakuakan oleh penulis, diperoleh hasil 

bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil uji white tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White) 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 1.218390     Prob. F(14,73) 0.2812 

Obs*R-squared 16.66776     Prob. Chi-Square(14) 0.2743 
Scaled explained SS 15.24052     Prob. Chi-Square(14) 0.3619 

     
     

Sumber : Hasil olah data Eviews. 

 

Berdasarkan hasil uji white yang ditunjukan pada tabel 4.7 diketahui 

probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R-Squared adalah sebesar 0,2743. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa probabilitas chi-squares dari nilai 

Obs*R-Squared yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% yaitu 

dengan nilai (0,2743 > 0,05). Sehingga Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya, dimana observasi tersebut berurutan 

sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Persamaan regresi yang baik 
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adalah persamaan regresi yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Untuk 

mendeteksi adanya masalah autokorelasi pada penelitian ini akan dilakukan uji 

Lagrange Multiplier (LM).  Hipotesis yang dapat digunakan adalah : 

Ho : Tidak terdapat autokorelasi  

Ha : Terdapat autokorelasi 

Berdasarkan uji Lagrange Multiplier (LM) yang dilakukan oleh penulis, 

diperoleh hasil bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Hasil uji Lagrange 

Multiplier (LM)  tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Autokorelasi (Lagrange Multiplier (LM) ) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.323526     Prob. F(2,81) 0.7245 
Obs*R-squared 0.697400     Prob. Chi-Square(2) 0.7056 

     
     

Sumber : Hasil olah data Eviews. 

 

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier (LM) yang ditunjukan pada 

tabel 4.8 diketahui probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R-Squared adalah 

sebesar 0,7056. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa probabilitas chi-

squares dari nilai Obs*R-Squared yang diperoleh lebih besar dari tingkat 

signifikansi α = 5% yaitu dengan nilai ( 0,7056 > 0,05). Sehingga Ho tidak dapat 

ditolak atau tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh data yang dianalisis telah memenuhi uji asumsi 

klasik, yaitu tidak terdapat masalah multikolinieritas, tidak terdapat masalah 
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heteroskedastisitas dan tidak terdapat masalah autokorelasi. Sehingga model yang 

diperoleh telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yaitu telah 

memenuhi sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).  

 

4.2.5 Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran kantor 

akuntan publik terhadap audit delay pada insudtri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2012, maka diperoleh hasil penelitian yang ditunjukan 

pada tabel 4.9 berikut. Adapun hasil uji Fixed Effect dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

AUDEL =  -173.844 + 8.995693(LNASET) + 10.19325(ROA) - 12.15511(KAP) 

Variabel Prediksi Koefisien t-statistik Probabilitas Kesimpulan 

LNASET? (-/+) 8,995693 4,172128 0,0002* Ha tidak 
dapat ditolak 

ROA? (-/+) 10,19325 0,497819 0,6213 Ha ditolak 

KAP? (-/+) -12,15511 -2,883792 0,0063* Ha tidak 
dapat ditolak 

Adjusted R-squared                     0,566847 F-statistic                                    4,402492 

Prob(F-statistic)                           0,000016 *Tingkat signifikansi 0,01 (α=1%) 

AUDEL : audit delay (selisih tanggal LK 
dengan tanggal opini audit) 

ROA : profitabilitas ((laba bersih ÷ total 
aset) x 100%) 

LNASET : ukuran perusahaan (logaritma 
natural dari total aset tahun berjalan) 

KAP : ukuran kantor akuntan publik (the 
big four = 1, non the big four = 0) 
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Fixed Effects (Cross) 
_ADES--C 5.761079 
_RMBA--C 5.762652 
_DVLA--C -9.321338 
_DLTA--C 22.87135 
_GGRM--C -15.88019 
_HMSP--C -19.15597 
_INAF--C 2.663357 
_INDF--C -27.26708 
_KLBF--C -15.61157 
_KICI--C 15.18141 
_KDSI--C -1.514814 
_KAEF--C -15.65006 
_LMPI--C 3.705614 
_TCID--C -4.379850 

_MYOR--C -4.447951 
_MERK--C 1.970707 
_MRAT--C 11.74717 
_PSDN--C 9.096745 
_PYFA--C 15.92657 
_SQBI--C 17.59931 
_AISA--C 2.584754 
_ULTJ--C -1.641919 

Sumber : Hasil olah data E-views yang disajikan kembali oleh penulis. 

Berdasarkan hasil regresi metode fixed effect pada tabel 4.9 maka model 

penlitian dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien konstanta sebesar -173,844 memiliki makna jika variabel 

ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor 

akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) 

pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012 

akan mengalami penurunan sebesar 173,844 hari.  
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2. Nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan (LNASET) 

adalah sebesar LN 8,995693. Nilai tersebut memiliki makna bahwa dalam 

model regresi penelitian ini, variabel ukuran perusahaan memiliki 

hubungan positif terhadap audit delay. Apabila ukuran perusahaan 

semakin besar maka waktu penyelesaian audit akan semakin lama dan 

audit delay akan semakin panjang. Nilai koefisien regresi untuk variabel 

ukuran perusahaan (LNASET) sebesar LN 8,995693 menyatakan jika 

total aset perusahaan meningkat 1 Rupiah, maka audit delay akan 

meningkat (lebih panjang) sebesar 0,08995693 hari. Begitu pula 

sebaliknya, jika total aset perusahaan turun 1 Rupiah, maka audit delay 

turun (lebih cepat) sebesar 0,08995693 hari dengan asumsi variabel bebas 

lainnya tetap. 

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel profitabilitas (ROA) adalah               

sebesar 10,19325. Nilai tersebut memiliki makna bahwa dalam model 

regresi penelitian ini, variabel profitabilitas memiliki hubungan positif 

terhadap audit delay. Apabila profitabilitas semakin besar maka waktu 

penyelesaian audit akan lebih lambat dan audit delay akan semakin 

panjang. Nilai koefisien regresi untuk variabel profitabilitas (ROA) 

sebesar 10,19325 menyatakan jika profitabilitas perusahaan meningkat 

1%, maka audit delay akan meningkat (lebih panjang) sebesar 10,19325 

hari. Begitu pula sebaliknya, jika profitabilitas turun 1%, maka audit 

delay akan turun (lebih cepat) sebesar 10,19325 hari dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap. 
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4. Nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran kantor akuntan publik 

(KAP) adalah sebesar -12,15511. Nilai tersebut memiliki makna bahwa 

dalam model regresi penelitian ini, variabel ukuran kantor akuntan publik 

memiliki hubungan negatif terhadap audit delay. Apabila perusahaan 

diaudit oleh kantor akuntan publik the big four maka waktu penyelesaian 

audit akan lebih cepat dan audit delay akan semakin pendek. Nilai 

koefisien regresi untuk variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) 

sebesar -12,15511 menyatakan jika perusahaan diaudit oleh kantor 

akuntan publik the big four, maka audit delay akan turun (lebih cepat) 

sebesar 12,15511 hari. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan diaudit 

oleh kantor akuntan publik non the big four, maka audit delay akan 

meningkat (lebih panjang) sebesar 12,15511 hari dengan asumsi variabel 

bebas lainnya tetap. 

Sedangkan itu interpretasi untuk model regresi pada masing-masing 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. AUDEL_ADES = - 168,01+ 8.99(LNASET) + 10.19(ROA) - 12.15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Akasha Wira 

International Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai 

konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. Akasha Wira International 

Tbk akan mengalami penurunan sebesar 168,01 hari yang merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 
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2. AUDEL_RMBA = - 168,01 + 8.99(LNASET) + 10.19(ROA) - 12.15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai 

konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk akan mengalami penurunan sebesar 168,01 hari yang 

merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan 

sampel. 

3. AUDEL_DVLA = - 183,09 + 8.99(LNASET) + 10.19(ROA) - 12.15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Darya-Varia 

Laboratoria Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai 

konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. Darya-Varia Laboratoria 

Tbk akan mengalami penurunan sebesar 183,09 hari yang merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

4. AUDEL_DLTA = - 150,90 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Delta Djakarta Tbk di 

atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), 

dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata 

audit delay (AUDEL) PT. Delta Djakarta Tbk akan mengalami penurunan 

sebesar 150,90 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

 

ANALISA PENGARUH..., ANISSA DWI FRESTASIA, Ak.-IBS, 2013



79 
 

 

5. AUDEL_GGRM = - 157,89 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Gudang Garam Tbk di 

atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), 

dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata 

audit delay (AUDEL) PT. Gudang Garam Tbk akan mengalami penurunan 

sebesar 157,89 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

6. AUDEL_HMSP = - 154,61 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. HM Sampoerna Tbk di 

atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), 

dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata 

audit delay (AUDEL) PT. HM Sampoerna Tbk akan mengalami penurunan 

sebesar 154,61 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

7. AUDEL_INAF = - 171,10 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Indofarma Tbk di atas 

adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), dan 

ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata audit 

delay (AUDEL) PT. Indofarma Tbk akan mengalami penurunan sebesar 

171,10 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu 

per perusahaan sampel. 
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8. AUDEL_INDF = - 146,50 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai 

konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk akan mengalami penurunan sebesar 146,50 hari yang merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

9. AUDEL_KLBF = - 189,38 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Kalbe Farma Tbk di 

atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), 

dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata 

audit delay (AUDEL) PT. Kalbe Farma Tbk akan mengalami penurunan 

sebesar 189,38 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

10. AUDEL_KICI = - 158,59 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Kedaung Indah Can 

Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas 

(ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-

rata audit delay (AUDEL) PT. Kedaung Indah Can Tbk akan mengalami 

penurunan sebesar 158,59 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta 

dan efek individu per perusahaan sampel. 
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11. AUDEL_KDSI = - 175,28 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Kedawung Setia 

Industrial Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai 

konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. Kedawung Setia Industrial 

Tbk akan mengalami penurunan sebesar 175,28 hari yang merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

12. AUDEL_KAEF = - 189,42 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Kimia Farma Tbk di 

atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), 

dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata 

audit delay (AUDEL) PT. Kimia Farma Tbk akan mengalami penurunan 

sebesar 189,42 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

13. AUDEL_LMPI = - 170,06 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Langgeng Makmur 

Industri Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai 

konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. Langgeng Makmur 

Industri Tbk akan mengalami penurunan sebesar 170,06 hari yang merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 
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14. AUDEL_TCID = - 178,15 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Mandom Indonesia 

Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas 

(ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-

rata audit delay (AUDEL) PT. Mandom Indonesia Tbk akan mengalami 

penurunan sebesar 178,15 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta 

dan efek individu per perusahaan sampel. 

15. AUDEL_MYOR = - 178,22 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Mayora Indah Tbk di 

atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), 

dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata 

audit delay (AUDEL) PT. Mayora Indah Tbk akan mengalami penurunan 

sebesar 178,22 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

16. AUDEL_MERK = - 171,80 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Merck Tbk di atas 

adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), dan 

ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata audit 

delay (AUDEL) PT. Merck Tbk akan mengalami penurunan sebesar 171,80 

hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 
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17. AUDEL_MRAT = - 162,02 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Mustika Ratu Tbk di 

atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), 

dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata 

audit delay (AUDEL) PT. Mustika Ratu Tbk akan mengalami penurunan 

sebesar 162,02 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

18. AUDEL_PSDN = - 164,67 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Prasidha Aneka Niaga 

Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas 

(ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-

rata audit delay (AUDEL) PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk akan mengalami 

penurunan sebesar 164,67 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta 

dan efek individu per perusahaan sampel. 

19. AUDEL_PYFA = - 157,84 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Pyridam Farma Tbk di 

atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), 

dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata 

audit delay (AUDEL) PT. Pyridam Farma Tbk akan mengalami penurunan 

sebesar 157,84 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

 

 

ANALISA PENGARUH..., ANISSA DWI FRESTASIA, Ak.-IBS, 2013



84 
 

20. AUDEL_SQBI = - 156,17 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai 

konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk akan mengalami penurunan sebesar 156,17 hari yang 

merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan 

sampel. 

21. AUDEL_AISA = - 171,18 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk di atas adalah jika variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) bernilai 

konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk akan mengalami penurunan sebesar 171,18 hari yang merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

22. AUDEL_ULTJ = - 175,41 + 8,99(LNASET) + 10,19(ROA) – 12,15KAP 

Interpretasi persamaan model regresi pada PT. Ultra Jaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk di atas adalah jika variabel ukuran 

perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan 

publik (KAP) bernilai konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) PT. 

Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk akan mengalami 

penurunan sebesar 175,41 hari yang merupakan penjumlahan dari konstanta 

dan efek individu per perusahaan sampel. 
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4.2.5.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh seluruh variabel independen. 

Dikarenakan penelitian ini merupakan model regresi berganda yang memiliki 

lebih dari dua variabel independen, maka untuk menghitung koefisien 

determinasi menggunakan alternatif lain yaitu dengan menggunakan nilai 

adjusted R². Adjusted R² ini disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan 

ukuran sampel. 

Koefisien determinasi yang ditunjukan pada tabel 4.9 menunjukan nilai 

adjusted R-squared sebesar 0,566847 atau sebesar 56,68%. Nilai koefisien 

determinasi tersebut menjelaskan bahwa variabel ukuran perusahaan (LNASET), 

profitabilitas (ROA) dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) mampu 

mempengaruhi dan menjelaskan variabel audit delay (AUDEL) sebesar 56,68%. 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,433153 atau 43,32% dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini seperti faktor opini auditor, 

solvabilitas, laba rugi, umur perusahaan, dan debt to equity ratio. 

 

4.2.5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunkan total aset. Berdasarkan hasil uji t 

yang ditunjukan pada tabel 4.9 diketahui variabel ukuran perusahaan (LNASET) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0002. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa 

probabilitas variabel ukuran perusahaan (LNASET) yang diperoleh lebih kecil 

dari tingkat signifikansi α = 1% yaitu (0.0001 < 0,01). Sehingga Ho ditolak, dan 
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Ha tidak dapat ditolak, atau dengan kata lain variabel ukuran perusahaan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel ukuran perusahaan (LNASET) adalah sebesar LN 8,995693. Nilai 

tersebut memiliki makna bahwa apabila ukuran perusahaan semakin besar maka 

waktu penyelesaian audit akan semakin lama dan audit delay akan semakin 

panjang. Nilai koefisien tersebut menjelaskan jika total aset perusahaan 

meningkat 1 Rupiah, maka audit delay akan mengalami peningkatan (lebih 

panjang) dengan rata-rata sebesar 0,08995693 hari. Begitu pula sebaliknya, jika 

total aset perusahaan turun 1 Rupiah, maka audit delay akan mengalami 

penurunan (lebih cepat) dengan rata-rata sebesar 0,08995693 hari dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap. 

Pengaruh ini sesuai dengan pernyataan Boynton dan Kell (1996) dalam 

Febrianty (2011) yang menunjukan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih 

besar akan cenderung memiliki waktu penyelesaian audit yang lebih lama 

sehingga audit delay lebih panjang. Kondisi ini dikarenakan semakin besar 

perusahaan maka semakin banyak jumlah sampel (anak perusahaan) yang harus 

diteliti dan semakin luas prosedur audit yang harus di tempuh sehingga proses 

audit yang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih lama dan audit delay 

menjadi semakin panjang. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil akan memiliki 

waktu penyelesaian audit atau audit delay lebih cepat dikarenakan perusahaan 

yang lebih kecil memiliki jumlah sampel (anak perusahaan) yang lebih sedikit 

sehingga prosedur audit yang dilakukan lebih cepat dan audit delay menjadi 

semakin pendek. 
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Hubungan ini berbeda dengan hasil penelitian Kartika (2011) yang 

menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki sistem 

pengendalian internal yang lebih baik yang dapat membuat perusahaan 

meminimalisir kesalahaan pada penyusunan laporan keuangan sehingga 

membantu auditor dalam menjalankan proses audit lebih cepat. Selain itu 

perusahaan besar juga cenderung memiliki kemampuan untuk memberikan 

insentif yang lebih besar kepada auditor guna mengurangi audit delay karena 

perusahaan berskala besar tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, dan 

pengawas permodalan dari pemerintah. Dimana pihak-pihak ini sangat 

berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukkan oleh Kartika (2011), Rachmawati (2008), Subekti 

(2004), dan Febrianty (2011). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Orchidea (2010), Lubis (2011), dan Andini (2009) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

 

4.2.5.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

Profitabilitas sering digunakan sebagai alat ukur untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Berdasarkan hasil uji t 

yang ditunjukan pada tabel 4.9 diketahui variabel profitabilitas (ROA) memiliki 

probabilitas sebesar 0,6213. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa 
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probabilitas variabel profitabilitas (ROA) yang diperoleh lebih besar dari tingkat 

signifikansi α = 5% yaitu (0.6213 > 0,05).  Sehingga Ho tidak dapat ditolak dan 

Ha ditolak, atau dengan kata lain variabel profitabilitas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Tidak adanya pengaruh antara profitabilitas dengan audit delay ini 

dikarenakan proses audit pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas 

rendah tidak berbeda dengan proses audit pada perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi. Dimana auditor yang melakukan proses audit tetap 

harus benar-benar memiliki bukti yang akurat mengenai keuntungan yang 

diperoleh perusahaan, baik pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi maupun tingkat profitabilitas yang rendah. Oleh karena itu, lamanya waktu 

penyelesaian audit tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Sehingga berdasarkan 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay pada industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Kartika (2011) dan Rachmawati (2008). Namun hasil penelitian ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Orchidea (2010), Subekti (20104), 

dan Andini (2009) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

 

4.2.5.4 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay 

Pada penelitian ini hasil uji t variabel ukuran kantor akuntan publik 

(KAP) yang ditunjukan pada tabel 4.9 diketahui memiliki probabilitas sebesar 

0,0063. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa probabilitas variabel ukuran 
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kantor akuntan publik (KAP) yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi 

α = 1% yaitu (0.0063 > 0,01). Sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, 

atau dengan kata lain variabel ukuran kantor akuntan publik secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) adalah sebesar -12.15511. Nilai 

tersebut memiliki makna bahwa apabila perusahaan diaudit oleh kantor akuntan 

publik the big four maka waktu penyelesaian audit akan lebih cepat dan audit 

delay akan semakin pendek. Selain itu nilai koefisien tersebut juga menyatakan 

jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik the big four, maka audit delay 

akan mengalami penurunan (lebih cepat) dengan rata-rata sebesar 12.15511 hari. 

Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik non 

the big four, maka audit delay akan mengalami peningkatan (lebih panjang) 

dengan rata-rata sebesar 12.15511 hari, diasumsikan variabel bebas lainnya tetap. 

Hubungan ini menunjukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor 

akuntan publik the big four akan cenderung memiliki waktu penyelesaian audit 

yang lebih cepat sehingga audit delay lebih pendek, sedangkan perusahaan yang 

diaudit oleh kantor akuntan publik non the big four akan cenderung memiliki 

waktu penyelesaian audit yang lebih lama sehingga audit delay lebih panjang. 

Umumnya perusahaan yang diaudit oleh the big four mampu untuk 

menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat dikarenakan kantor akuntan 

publik the big four memiliki inisiatif yang lebih kuat untuk menyelesaikan audit 

tepat waktu demi menjaga reputasi mereka. Selain itu, kantor akuntan publik 

besar seperti the big four juga memiliki sumber daya dan sistem kerja audit yang 
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lebih baik serta memiliki sistem informasi yang canggih sehingga dapat 

menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran kantor 

akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Rachmawati (2008), Hossain dan Taylor (1998), dan 

Lubis (2011). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Kartika (2011) dan Febrianty (2011) yang menyatakan bahwa ukuran 

kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

 

4.2.5.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Kantor 

Akuntan Publik Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji F yang ditunjukan pada tabel 4.9 diketahui nilai 

probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000016. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

nilai probabilitas (F-statistik) yang diperoleh jauh lebih kecil dari tingkat 

signifikansi α = 5% yaitu (0,000016 < 0,05). Sehingga Ho ditolak dan Ha tidak 

dapat ditolak, atau dengan kata lain ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran 

kantor akuntan publik secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Hal ini menunjukan ketika variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik digunakan secara bersama-sama 

dalam kegiatan perusahaan, maka akan mempengaruhi lamanya penyelesaian 

proses audit (audit delay). 
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4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisa pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran kantor akuntan publik terhadap 

audit delay pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-

2012, maka diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan 

publik berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012, sedangakan profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri barang konsumsi 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

Variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan maka proses penyelesaian audit akan lebih lama sehingga 

audit delay semakin panjang. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan 

maka semakin banyak jumlah sampel (anak perusahaan) yang harus diteliti dan 

semakin luas prosedur audit yang harus di tempuh sehingga proses audit yang 

dilakukan membutuhkan waktu yang lebih lama dan audit delay menjadi semakin 

panjang. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan besar dalam industri barang 

konsumsi dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik besar untuk melakukan 

proses audit dikarenakan kantor akuntan publik besar memiliki sumber daya lebih 

banyak dan memiliki sistem kerja audit yang terorganisir dengan baik. Sehingga 

perusahaan dengan skala besar yang memiliki anak perusahaan lebih banyak 

tetap dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat. Dengan menggunakan 

sumber daya yang lebih banyak, maka banyaknya jumlah sampel audit (anak 

perusahaan) yang membuat audit delay semakin panjang dapat teratasi. 
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Selain itu, perusahaan juga dapat lebih meningkatakan kualitas 

pengendalian internal agar mempermudah proses audit yang dilakukan oleh 

kantor akuntan publik sehingga lamanya proses audit tidak melebihi ketentuan 

yang telah ditetapkan Bapepam, serta melakukan audit secara berkala yang dapat 

dilakuakan tiga bulan sekali guna mempersingkat waktu pelaksanaan audit 

laporan keuangan tahunan. Sehingga proses audit laporan keuangan tahunan yang 

akan dilakukan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. 

Variabel independen lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay adalah ukuran kantor akuntan publik. Penelitian ini dapat membuktikan 

bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

Pengaruh ini menjelaskan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan 

publik the big four akan memiliki waktu penyelesaian audit atau audit delay yang 

lebih pendek sedangkan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik non 

the big four akan memiliki waktu penyelesaian audit atau audit delay yang lebih 

panjang. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Hossain dan Taylor (1998) 

yang menyatakan umumnya perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik 

the big four mampu untuk menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat. Hal 

ini dikarenakan kantor akuntan publik the big four memiliki inisiatif yang lebih 

kuat untuk menyelesaikan audit tepat waktu demi menjaga ukuran mereka. Selain 

itu, kantor akuntan publik besar seperti the big four juga memiliki sumber daya 

dan sistem kerja audit yang lebih baik serta memiliki sistem informasi yang 

canggih sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat.  
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Oleh karena itu, untuk mempercepat penyelesaian audit perusahaan 

barang konsumsi dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik the big four 

dikarenakan kantor akuntan publik the big four memiliki sumber daya dan sistem 

kerja audit yang lebih baik serta memiliki sistem informasi yang canggih 

sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat. Sedangkan untuk 

perusahaan yang lebih kecil dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik non 

the big four, dikarenakan pada perusahaan yang kecil tidak memiliki sampel audit 

(anak perusahaan) yang terlalu banyak. 

Variabel independen lain yang digunkan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian profitabilitas secara parsial tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Dikarenakan hasil 

penelitian menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay maka perusahaan dalam industri barang konsumsi tidak perlu untuk 

mempertimbangkan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sebagai faktor 

yang mempengaruhi audit delay pada periode penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, diketahui bahwa faktor internal yang 

pempengaruhi audit delay pada industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2012 adalah ukuran perusahaan sedangkan variabel 

eksternal yang mempengaruhi audit delay pada industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012 adalah ukuran kantor akuntan publik. 

Oleh karena itu, seorang auditor diharapkan dapat memahami dengan baik 

standar audit yang berlaku umum yaitu International Standards on Auditing 

(ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards 

Board. Peraturan ini digunakan oleh akuntan publik sebagai dasar dalam 
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melakukan proses audit atas laporan keuangan per 1 Januari 2013 untuk emiten 

dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Adopsi International Standards 

on Auditing (ISA) ini merupakan bentuk revisi dari Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) yang selama ini digunakan sebagai pedoman bagi akuntan publik 

dalam menjalankan kegiatan usahanya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti 

empiris sejauh mana faktor ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran kantor 

akuntan publik dapat mempengaruhi audit delay pada perusahaan barang konsumsi 

di Indonesia dengan menggunakan sampel sebanyak 23 perusahaan selama 4 

periode (2009-2012). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa apabila ukuran perusahaan semakin besar maka waktu 

penyelesaian audit akan semakin lama dan audit delay akan semakin panjang. 

Kondisi ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka semakin banyak 

jumlah sampel (anak perusahaan) yang harus diteliti dan semakin luas prosedur 

audit yang harus di tempuh. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa profitabilitas dan audit delay memiliki hubungan positif 

sesuai dengan teori konservatisme, namun tidak berpengaruh signifikan pada 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 
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3. Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa apabila perusahaan diaudit oleh kantor 

akuntan publik the big four maka waktu penyelesaian audit akan lebih cepat 

dan audit delay akan semakin pendek. Kondisi ini dikarenakan kantor akuntan 

publik besar seperti the big four memiliki sumber daya dan sistem kerja audit 

yang lebih baik serta memiliki sistem informasi yang canggih sehingga dapat 

menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat.  

4. Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik 

secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

Hal ini menunjukan ketika variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

ukuran kantor akuntan publik digunakan secara bersama-sama dalam kegiatan 

perusahaan, maka akan mempengaruhi lamanya penyelesaian proses audit 

(audit delay).  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut 

ini adalah saran yang dapat diajukan peneliti : 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis lebih mendalam 

faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, dengan menambah faktor-faktor 

lain seperti solvabilitas, pergantian auditor, opini auditor, debt to equity ratio 

dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah jumlah tahun penelitian serta memperluas sampel dengan memilih 
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jenis industri yang bergerak disektor yang berbeda atau menggunakan seluruh 

jenis industri dengan mengklasifikasikan jenis indutri seperti keuangan dan non 

keuangan. 

2. Bagi perusahaan industri barang konsumsi, diharapkan dapat memperhatikan 

faktor internal ukuran perusahaan dan faktor eksternal ukuran kantor akuntan 

publik dikarenakan kedua faktor tersebut mempengaruhi audit delay pada 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

3. Bagi kantor akuntan publik, diharapkan dapat mengadopsi International 

Standards on Auditing (ISA) yang merupakan bentuk revisi dari Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang selama ini digunakan sebagai 

pedoman bagi akuntan publik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Peraturan 

ini digunakan oleh akuntan publik sebagai dasar dalam melakukan proses audit 

atas laporan keuangan per 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 

untuk entitas selain emiten. 

4. Bagi investor, diharapkan dapat mempertimbangkan ketepatan pelaporan 

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai acuan pengambilan 

keputusan dalam penanaman modal karena keterlambatan pelaporan keuangan 

dapat mengindikasikan berita buruk dan pelaporan keuangan yang tepat waktu 

dapat mengindikasikan berita baik. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

DAFTAR DATA OLAHAN 

No. PERUSAHAAN TAHUN AUDEL LNASET ROA KAP 
1 _ADES 2009 84.00000 25.90666 0.09154 0.00000 
2 _ADES 2010 69.00000 26.50553 0.09756 0.00000 
3 _ADES 2011 79.00000 26.47916 0.08185 0.00000 
4 _ADES 2012 67.00000 26.68709 0.21428 0.00000 
5 _RMBA 2009 81.00000 29.09025 0.00585 1.00000 
6 _RMBA 2010 87.00000 29.22079 0.04459 1.00000 
7 _RMBA 2011 82.00000 29.47695 0.04831 1.00000 
8 _RMBA 2012 85.00000 29.56769 -0.04662 1.00000 
9 _DVLA 2009 48.00000 27.38718 0.09223 1.00000 

10 _DVLA 2010 59.00000 27.47333 0.12982 1.00000 
11 _DVLA 2011 46.00000 27.55661 0.13026 1.00000 
12 _DVLA 2012 58.00000 27.70305 0.13856 1.00000 
13 _DLTA 2009 82.00000 27.35714 0.16636 1.00000 
14 _DLTA 2010 82.00000 27.28653 0.19697 1.00000 
15 _DLTA 2011 87.00000 27.26885 0.23229 1.00000 
16 _DLTA 2012 86.00000 27.33706 0.28635 1.00000 
17 _GGRM 2009 81.00000 30.93538 0.12690 1.00000 
18 _GGRM 2010 87.00000 31.05664 0.13487 1.00000 
19 _GGRM 2011 73.00000 31.29685 0.12684 1.00000 
20 _GGRM 2012 81.00000 31.35694 0.09802 1.00000 
21 _HMSP 2009 83.00000 30.50552 0.28715 1.00000 
22 _HMSP 2010 75.00000 30.65267 0.31286 1.00000 
23 _HMSP 2011 76.00000 30.59507 0.41620 1.00000 
24 _HMSP 2012 73.00000 30.89859 0.37890 1.00000 
25 _INAF 2009 84.00000 27.31361 0.00292 0.00000 
26 _INAF 2010 84.00000 27.32172 0.01709 0.00000 
27 _INAF 2011 88.00000 27.73979 0.03311 0.00000 
28 _INAF 2012 59.00000 27.80381 0.03566 0.00000 
29 _INDF 2009 77.00000 31.32943 0.05140 1.00000 
30 _INDF 2010 70.00000 31.48702 0.06246 1.00000 
31 _INDF 2011 75.00000 31.61231 0.09129 1.00000 
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32 _INDF 2012 70.00000 31.71404 0.08056 1.00000 
33 _KLBF 2009 70.00000 29.50012 0.14331 1.00000 
34 _KLBF 2010 67.00000 29.58156 0.18291 1.00000 
35 _KLBF 2011 69.00000 29.74421 0.18405 1.00000 
36 _KLBF 2012 67.00000 29.87364 0.18848 1.00000 
37 _KICI 2009 62.00000 25.15737 -0.06187 0.00000 
38 _KICI 2010 66.00000 25.17694 0.03793 0.00000 
39 _KICI 2011 67.00000 25.19398 0.00408 0.00000 
40 _KICI 2012 73.00000 25.27668 0.02379 0.00000 
41 _KDSI 2009 71.00000 27.03444 0.01909 0.00000 
42 _KDSI 2010 70.00000 27.04713 0.03029 0.00000 
43 _KDSI 2012 63.00000 27.06989 0.06456 0.00000 
44 _KAEF 2009 82.00000 28.07739 0.04000 0.00000 
45 _KAEF 2010 84.00000 28.13621 0.08370 0.00000 
46 _KAEF 2011 81.00000 28.21560 0.09573 0.00000 
47 _KAEF 2012 57.00000 28.36163 0.09910 0.00000 
48 _LMPI 2009 46.00000 27.01579 0.01109 0.00000 
49 _LMPI 2010 74.00000 27.13495 0.00459 0.00000 
50 _LMPI 2011 79.00000 27.25399 0.00791 0.00000 
51 _LMPI 2012 79.00000 27.42664 0.00287 0.00000 
52 _TCID 2009 61.00000 27.62563 0.12529 1.00000 
53 _TCID 2010 61.00000 27.67718 0.12552 1.00000 
54 _TCID 2011 62.00000 27.75400 0.12383 1.00000 
55 _TCID 2012 64.00000 27.86338 0.11920 1.00000 
56 _MYOR 2009 78.00000 28.80860 0.11463 0.00000 
57 _MYOR 2010 77.00000 29.11244 0.11004 0.00000 
58 _MYOR 2012 87.00000 29.74758 0.08966 0.00000 
59 _MERK 2009 54.00000 26.79624 0.00034 1.00000 
60 _MERK 2010 54.00000 26.79808 0.27324 1.00000 
61 _MERK 2011 54.00000 27.09383 0.39556 1.00000 
62 _MERK 2012 46.00000 27.06790 0.18933 1.00000 
63 _MRAT 2009 74.00000 26.62490 0.05748 0.00000 
64 _MRAT 2010 80.00000 26.68002 0.06320 0.00000 
65 _MRAT 2011 79.00000 26.76944 0.06596 0.00000 
66 _MRAT 2012 81.00000 26.84460 0.06752 0.00000 
67 _PSDN 2009 64.00000 26.59151 0.09176 1.00000 
68 _PSDN 2010 68.00000 26.75061 0.03116 1.00000 
69 _PSDN 2011 72.00000 26.76677 0.05662 1.00000 
70 _PSDN 2012 73.00000 27.24919 0.03754 1.00000 
71 _PYFA 2009 50.00000 25.32781 0.03775 0.00000 
72 _PYFA 2010 73.00000 25.33429 0.04175 0.00000 
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73 _PYFA 2011 76.00000 25.49424 0.04382 0.00000 
74 _PYFA 2012 59.00000 25.63481 0.03907 0.00000 
75 _SQBI 2009 81.00000 26.48825 0.41156 1.00000 
76 _SQBI 2010 77.00000 26.49166 0.28949 1.00000 
77 _SQBI 2011 59.00000 26.61424 0.33188 1.00000 
78 _SQBI 2012 74.00000 26.70757 0.34055 1.00000 
79 _AISA 2009 99.00000 27.92893 0.02808 0.00000 
80 _AISA 2011 103.00000 28.90926 0.04177 0.00000 
81 _AISA 2012 87.00000 28.98365 0.06559 0.00000 
82 _ULTJ 2009 83.00000 28.18070 0.03529 0.00000 
83 _ULTJ 2010 83.00000 28.32746 0.05339 0.00000 
84 _ULTJ 2011 86.00000 28.40997 0.04650 0.00000 
85 _ULTJ 2012 84.00000 28.51512 0.14600 0.00000 
86 _UNVR 2009 82.00000 29.64392 0.40669 1.00000 
87 _UNVR 2010 82.00000 29.79449 0.38925 1.00000 
88 _UNVR 2011 90.00000 29.98071 0.39727 1.00000 
89 _UNVR 2012 84.00000 30.11468 0.40377 1.00000 

 

Lampiran 2 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 AUDEL LNASET ROA KAP 
 Mean  73.55056  28.04163  0.123768  0.539326 
 Median  75.00000  27.62563  0.091287  1.000000 
 Maximum  103.0000  31.71404  0.416200  1.000000 
 Minimum  46.00000  25.15737 -0.061874  0.000000 
 Std. Dev.  11.91257  1.723510  0.120173  0.501275 
 Skewness -0.432135  0.451789  1.141942 -0.157792 
 Kurtosis  2.858371  2.368589  3.328328  1.024898 

     
 Jarque-Bera  2.844370  4.506118  19.74289  14.83563 
 Probability  0.241186  0.105077  0.000052  0.000600 

     
 Sum  6546.000  2495.705  11.01539  48.00000 
 Sum Sq. Dev.  12488.02  261.4029  1.270854  22.11236 

     
 Observations  89  89  89  89 

 

 

ANALISA PENGARUH..., ANISSA DWI FRESTASIA, Ak.-IBS, 2013



101 
 

Lampiran 3 

UJI NORMALITAS 

 

 

Lampiran 4 

ESTIMASI COMMON EFFECT 

Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/16/13   Time: 23:22   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 89  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -19.44969 19.93517 -0.975647 0.3320 

LNASET? 3.473824 0.731029 4.751965 0.0000 
ROA? 14.29629 11.12482 1.285080 0.2023 
KAP? -11.46035 2.881997 -3.976531 0.0001 

     
     R-squared 0.248621     Mean dependent var 73.55056 

Adjusted R-squared 0.222101     S.D. dependent var 11.91257 
S.E. of regression 10.50672     Akaike info criterion 7.585809 
Sum squared resid 9383.244     Schwarz criterion 7.697658 
Log likelihood -333.5685     Hannan-Quinn criter. 7.630892 
F-statistic 9.375088     Durbin-Watson stat 0.991292 
Prob(F-statistic) 0.000020    
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Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2012
Observations 89

Mean      -9.35e-15
Median   1.580245
Maximum  21.42692
Minimum -28.55687
Std. Dev.   10.32607
Skewness  -0.268976
Kurtosis   2.914423

Jarque-Bera  1.100321
Probability  0.576857
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Lampiran 5 

ESTIMASI FIXED EFFECT 

Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/16/13   Time: 23:23   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 89  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -166.9862 48.71521 -3.427804 0.0011 

LNASET? 8.814150 1.735678 5.078216 0.0000 
ROA? -8.361013 15.42330 -0.542103 0.5897 
KAP? -10.36767 3.493142 -2.968007 0.0042 

Fixed Effects (Cross)     
_ADES--C 10.10442    
_RMBA--C 2.615196    
_DVLA--C -11.52404    
_DLTA--C 22.71183    
_GGRM--C -15.79065    
_HMSP--C -13.24796    
_INAF--C 3.138369    
_INDF--C -27.00930    
_KLBF--C -14.49442    
_KICI--C 11.86687    
_KDSI--C -1.881912    
_KAEF--C -11.60798    
_LMPI--C 1.964294    
_TCID--C -5.001608    

_MYOR--C -6.638067    
_MERK--C 0.338034    
_MRAT--C 10.02405    
_PSDN--C 8.870991    
_PYFA--C 17.65066    
_SQBI--C 14.72990    
_AISA--C 1.168982    
_ULTJ--C 2.188726    
_UNVR--C -0.705496    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.698030     Mean dependent var 73.55056 

Adjusted R-squared 0.578201     S.D. dependent var 11.91257 
S.E. of regression 7.736744     Akaike info criterion 7.168607 
Sum squared resid 3771.004     Schwarz criterion 7.895624 
Log likelihood -293.0030     Hannan-Quinn criter. 7.461647 
F-statistic 5.825209     Durbin-Watson stat 2.278861 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 6 

UJI CHOW 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: ICHA    
Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 4.261840 (22,63) 0.0000 
Cross-section Chi-square 81.130998 22 0.0000 

     
     
     

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/13   Time: 23:24   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 89  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -19.44969 19.93517 -0.975647 0.3320 
LNASET? 3.473824 0.731029 4.751965 0.0000 

ROA? 14.29629 11.12482 1.285080 0.2023 
KAP? -11.46035 2.881997 -3.976531 0.0001 

     
     

R-squared 0.248621     Mean dependent var 73.55056 
Adjusted R-squared 0.222101     S.D. dependent var 11.91257 
S.E. of regression 10.50672     Akaike info criterion 7.585809 
Sum squared resid 9383.244     Schwarz criterion 7.697658 
Log likelihood -333.5685     Hannan-Quinn criter. 7.630892 
F-statistic 9.375088     Durbin-Watson stat 0.991292 
Prob(F-statistic) 0.000020    
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Lampiran 7  

ESTIMASI RANDOM EFFECT 

Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/16/13   Time: 23:25   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 89  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -54.53477 25.07790 -2.174614 0.0324 

LNASET? 4.786122 0.903449 5.297610 0.0000 
ROA? 6.311922 11.93136 0.529020 0.5982 
KAP? -12.67964 2.849966 -4.449050 0.0000 

Random Effects (Cross)     
_ADES--C 1.671339    
_RMBA--C 7.980084    
_DVLA--C -9.589295    
_DLTA--C 14.76054    
_GGRM--C -1.674964    
_HMSP--C -3.808877    
_INAF--C 1.000867    
_INDF--C -8.519821    
_KLBF--C -5.846958    
_KICI--C 0.695874    
_KDSI--C -3.740275    
_KAEF--C -9.617787    
_LMPI--C -0.165525    
_TCID--C -3.510695    

_MYOR--C -4.902288    
_MERK--C -4.062237    
_MRAT--C 4.190213    
_PSDN--C 1.792474    
_PYFA--C 6.344409    
_SQBI--C 8.880870    
_AISA--C 2.044895    
_ULTJ--C 4.057228    

_UNVR--C 2.019933    
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 6.935759 0.4456 

Idiosyncratic random 7.736744 0.5544 
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Weighted Statistics 
     
     R-squared 0.321716     Mean dependent var 36.06967 

Adjusted R-squared 0.297776     S.D. dependent var 9.949357 
S.E. of regression 8.021018     Sum squared resid 5468.622 
F-statistic 13.43873     Durbin-Watson stat 1.648816 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.216249     Mean dependent var 73.55056 

Sum squared resid 9787.497     Durbin-Watson stat 0.921252 
           

 

Lampiran 8 

UJI HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: ICHA    
Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 9.828124 3 0.0201 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LNASET? 8.814150 4.786122 2.196359 0.0066 

ROA? -8.361013 6.311922 95.520948 0.1333 
KAP? -10.367672 -12.679641 4.079738 0.2524 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/13   Time: 23:25   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 89  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -166.9862 48.71521 -3.427804 0.0011 

LNASET? 8.814150 1.735678 5.078216 0.0000 
ROA? -8.361013 15.42330 -0.542103 0.5897 
KAP? -10.36767 3.493142 -2.968007 0.0042 
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 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.698030     Mean dependent var 73.55056 

Adjusted R-squared 0.578201     S.D. dependent var 11.91257 
S.E. of regression 7.736744     Akaike info criterion 7.168607 
Sum squared resid 3771.004     Schwarz criterion 7.895624 
Log likelihood -293.0030     Hannan-Quinn criter. 7.461647 
F-statistic 5.825209     Durbin-Watson stat 2.278861 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

 

Lampiran 9  

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 LNASET ROA KAP 

LNASET 1.000000 0.275763 0.456899 

ROA 0.275763 1.000000 0.545196 

KAP 0.456899 0.545196 1.000000 

 

 

Lampiran 10 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 1.084753     Prob. F(8,80) 0.3824 
Obs*R-squared 8.709534     Prob. Chi-Square(8) 0.3674 
Scaled explained SS 7.604325     Prob. Chi-Square(8) 0.4730 
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Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 07/16/13   Time: 23:32   
Sample: 1 89    
Included observations: 89   
Collinear test regressors dropped from specification 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -7319.727 6291.929 -1.163352 0.2481 
LNASET 524.3291 462.1014 1.134663 0.2599 

LNASET^2 -9.187422 8.482534 -1.083099 0.2820 
LNASET*ROA -143.1296 97.22860 -1.472094 0.1449 
LNASET*KAP 8.013678 42.73974 0.187499 0.8517 

ROA 3464.075 2654.230 1.305115 0.1956 
ROA^2 -323.3249 1366.164 -0.236666 0.8135 

ROA*KAP 801.0657 675.6470 1.185627 0.2393 
KAP -268.2458 1191.234 -0.225183 0.8224 

     
     

R-squared 0.097860     Mean dependent var 105.4297 
Adjusted R-squared 0.007646     S.D. dependent var 146.7018 
S.E. of regression 146.1399     Akaike info criterion 12.90264 
Sum squared resid 1708551.     Schwarz criterion 13.15430 
Log likelihood -565.1676     Hannan-Quinn criter. 13.00408 
F-statistic 1.084753     Durbin-Watson stat 1.560958 
Prob(F-statistic) 0.382387    

     
     

 

 

Lampiran 11 

UJI AUTOKORELASI (LM-Test) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 7.104986     Prob. F(2,83) 0.0014 
Obs*R-squared 13.00985     Prob. Chi-Square(2) 0.0015 
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Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 07/16/13   Time: 23:35   
Sample: 1 89    
Included observations: 89   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 3.801032 18.73335 0.202902 0.8397 
LNASET -0.136507 0.686422 -0.198868 0.8429 

ROA -1.973418 10.41916 -0.189403 0.8502 
KAP 0.537053 2.703042 0.198685 0.8430 

RESID(-1) 0.386112 0.109979 3.510799 0.0007 
RESID(-2) -0.006190 0.111687 -0.055427 0.9559 

     
     

R-squared 0.146178     Mean dependent var 5.30E-14 
Adjusted R-squared 0.094743     S.D. dependent var 10.32607 
S.E. of regression 9.824740     Akaike info criterion 7.472720 
Sum squared resid 8011.619     Schwarz criterion 7.640493 
Log likelihood -326.5361     Hannan-Quinn criter. 7.540345 
F-statistic 2.841994     Durbin-Watson stat 1.982498 
Prob(F-statistic) 0.020319    

     
     

 

 

Lampiran 12 

UJI AUTOKORELASI (DURBIN WATSON) 

Tolak Ho 
berarti ada 

autokorelasi 
positif 

Tidak dapat 
diputuskan 

Tidak menolak Ho, 
berarti tidak ada 

autokorelasi 
Tidak dapat 
diputuskan 

Tolak Ho, 
berarti ada 

autokorelasi 
negatif 

  0               dl          du          2     4-du         dw         4-dl          4 

  0                   1,5863           1,7254            2           2,2746   2,278861    2,4137          4 
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 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.698030     Mean dependent var 73.55056 

Adjusted R-squared 0.578201     S.D. dependent var 11.91257 
S.E. of regression 7.736744     Akaike info criterion 7.168607 
Sum squared resid 3771.004     Schwarz criterion 7.895624 
Log likelihood -293.0030     Hannan-Quinn criter. 7.461647 
F-statistic 5.825209     Durbin-Watson stat 2.278861 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

Lampiran 13 

UJI HETEROSKEDASTISITAS AR(1) 

Heteroskedasticity Test: White  
     

F-statistic 1.218390     Prob. F(14,73) 0.2812 
Obs*R-squared 16.66776     Prob. Chi-Square(14) 0.2743 
Scaled explained SS 15.24052     Prob. Chi-Square(14) 0.3619 

     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 07/16/13   Time: 23:58   
Sample: 2 89    
Included observations: 88   
Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1906.959 2742.086 0.695441 0.4890 

GRADF_01*GRADF_02 -380.3220 572.7377 -0.664042 0.5088 
GRADF_01*GRADF_03 9541.016 4287.057 2.225540 0.0291 
GRADF_01*GRADF_04 625.7940 1307.049 0.478784 0.6335 
GRADF_01*GRADF_05 -15.47189 39.88477 -0.387915 0.6992 

GRADF_02^2 6.998659 10.54073 0.663964 0.5088 
GRADF_02*GRADF_03 -362.5255 154.3925 -2.348078 0.0216 
GRADF_02*GRADF_04 -27.28146 46.59637 -0.585485 0.5600 
GRADF_02*GRADF_05 0.600702 1.421849 0.422479 0.6739 

GRADF_03^2 260.6345 1634.658 0.159443 0.8738 
GRADF_03*GRADF_04 867.9546 622.0126 1.395397 0.1671 
GRADF_03*GRADF_05 23.10599 25.82003 0.894886 0.3738 

GRADF_04^2 44.27489 130.4550 0.339388 0.7353 
GRADF_04*GRADF_05 -6.250974 5.555436 -1.125200 0.2642 

GRADF_05^2 0.034346 0.117482 0.292353 0.7708 
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     R-squared 0.189406     Mean dependent var 88.40545 

Adjusted R-squared 0.033950     S.D. dependent var 127.4798 
S.E. of regression 125.2972     Akaike info criterion 12.65329 
Sum squared resid 1146055.     Schwarz criterion 13.07556 
Log likelihood -541.7446     Hannan-Quinn criter. 12.82341 
F-statistic 1.218390     Durbin-Watson stat 1.966623 
Prob(F-statistic) 0.281193    

     
      

 

Lampiran 14 

UJI AUTOKORELASI (LM-Test) AR(1) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.323526     Prob. F(2,81) 0.7245 

Obs*R-squared 0.697400     Prob. Chi-Square(2) 0.7056 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 07/17/13   Time: 00:01   
Sample: 2 89    
Included observations: 88   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.811510 25.71767 -0.031555 0.9749 

LNASET 0.033641 0.936527 0.035921 0.9714 
ROA 0.342063 12.44074 0.027495 0.9781 
KAP -0.084870 3.388093 -0.025049 0.9801 

AR(1) -0.346740 0.448817 -0.772565 0.4420 
RESID(-1) 0.357007 0.459760 0.776506 0.4397 
RESID(-2) 0.161752 0.213277 0.758412 0.4504 

     
     R-squared 0.007925     Mean dependent var -6.93E-14 

Adjusted R-squared -0.065562     S.D. dependent var 9.456300 
S.E. of regression 9.761366     Akaike info criterion 7.470945 
Sum squared resid 7718.026     Schwarz criterion 7.668006 
Log likelihood -321.7216     Hannan-Quinn criter. 7.550336 
F-statistic 0.107842     Durbin-Watson stat 1.990710 
Prob(F-statistic) 0.995309    
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Lampiran 15  

ESTIMASI FIXED EFFECT AR(1) 

Dependent Variable: AUDEL?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/17/13   Time: 00:46   
Sample (adjusted): 2010 2012   
Included observations: 3 after adjustments  
Cross-sections included: 22   
Total pool (balanced) observations: 66  
Convergence achieved after 8 iterations  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -173.7730 60.77229 -2.859412 0.0067 

LNASET? 8.995693 2.156140 4.172128 0.0002 
ROA? 10.19325 20.47580 0.497819 0.6213 
KAP? -12.15511 4.214973 -2.883792 0.0063 
AR(1) -0.071205 0.176990 -0.402310 0.6896 

Fixed Effects (Cross)     
_ADES--C 5.761079    
_RMBA--C 5.762652    
_DVLA--C -9.321338    
_DLTA--C 22.87135    
_GGRM--C -15.88019    
_HMSP--C -19.15597    
_INAF--C 2.663357    
_INDF--C -27.26708    
_KLBF--C -15.61157    
_KICI--C 15.18141    
_KDSI--C -1.514814    
_KAEF--C -15.65006    
_LMPI--C 3.705614    
_TCID--C -4.379850    

_MYOR--C -4.447951    
_MERK--C 1.970707    
_MRAT--C 11.74717    
_PSDN--C 9.096745    
_PYFA--C 15.92657    
_SQBI--C 17.59931    
_AISA--C 2.584754    
_ULTJ--C -1.641919    

     
      Effects Specification   
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Cross-section fixed (dummy variables) 
     
     R-squared 0.733444     Mean dependent var 73.21212 

Adjusted R-squared 0.566847     S.D. dependent var 12.31824 
S.E. of regression 8.107172     Akaike info criterion 7.310479 
Sum squared resid 2629.049     Schwarz criterion 8.173070 
Log likelihood -215.2458     Hannan-Quinn criter. 7.651329 
F-statistic 4.402492     Durbin-Watson stat 2.650312 
Prob(F-statistic) 0.000016    
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Data  Pribadi    

                                                 

Nama Lengkap  :  Anissa Dwi Frestasia 

Nama Panggilan  :  Icha 

Tempat/Tanggal Lahir:  Jakarta, 10 Juni 1991 

Jenis Kelamin  :  Perempuan  

Kewarganegaraan :  Warga Negara Indonesia 

Agama   :  Islam 

IPK   :  3.64 

       Alamat   :  Jl. Ciliwung RT01/RW01 No.31, Depok 16423 

       No. Telepon  :  089606260494/085691834787 

 E-mail    :  frestasia.anissa@yahoo.com 

 

Latar Belakang Pendidikan 

 

a. Formal 

1995-1996  :  TK Permata Bunda, Tanggerang 

1996-1997  :  TK Assalam, Depok 

1997-2003  :  SDN KemiriMuka 1, Depok 

2003-2006  :  SMP Bintara, Depok 

2006-2009  :  SMA Negeri 2, Depok 

2009-sekarang  :  Indonesia Banking School, Jakarta Selatan 

 

b. Informal 

2008-2009  :  Bimbingan Belajar Ganesha Operation, Depok 

2009   :  Bimbingan Belajar Salemba Group, Depok 

2009-2010  :  The British Institute 

2010- 2012  :  ELI GMU Jakarta 
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Pengalaman Organisasi 

 OSIS SMP Bintara, Sie. Apresiasi dan Seni periode 2003-2004 

 OSIS SMP Bintara, Sekretaris 1 periode 2004-2005 

 Sekretaris 1, DrumBand Gita Prayoga Bintara periode 2004-2005 

 Ketua Tari Tradisional Smada Dara Laga periode 2007-2008 

 Sekretaris 1, Panitia Buku Tahunan SMAN 2 Depok angkatan 21  

 Divisi Pendanaan, Lomba Internal Akuntansi Tahunan II IBS 2010 

 Divisi Pendanaan, Best Student STIE IBS 2010 

 Divisi Pendanaan, Rhythm Night 2011 

 Kadiv. Pendanaan Sunatan Masal 2011 

 Kadiv. Pendataan Pekan Orientasi Mahasiswa STIE IBS 2011 

 Divisi Pagelaran Saman Indonesia Bright Supersound IBS 2011 

 Wakil Ketua Pelaksana National Banking Forum 2011 

 Pelaksana 1 Divisi Penelitian Senat Mahasiswa IBS Periode 2010-2011 
 

Pengalaman Non Organisasi 

 Anggota Paskibra SMP Bintara tahun 2003-2004 

 Anggota Drum Band Gita Prayoga Bintara tahun 2004 - 2008 

 Kejuaran Nasional Drumband Satuan Kecil I/2005, Yogyakarta 2005 

 Anggota Smada Dara Laga tahun 2006-2009 

 Customer Relationship Officer (CRO) STIE IBS Angkatan 2009 

    Best Performance as IBS Customer Relationship Officer 2009 
 

Aktivitas Dan Pelatihan Bersertifikat 

 Pelatihan Service Excellent 2010 

 Pelatihan Customer Service 2011 

 Pelatihan Basic Treasury 2012 

 Pelatihan Trade Financing 2013 

 Basic Activist Training Program 2010 

 Program Orientasi Mahasiswa STIE IBS 2009 

 Magang di BPR Restu Artha Makmur 2010 

 Magang di Bank Indonesia Tasikmalaya 2011 
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Pengalaman Bekerja 

Bekerja di STIE Indonesia Banking School, Jakarta Selatan 

 Posisi    : Staff Marketing STIE Indonesia Banking School 

 Periode   : Agustus 2011 dan 4 Maret 2013 – 5 April 2013 

 Status    : Karyawan Kontrak 

 Deskripsi Pekerjaan     : Melakukan berbagai kegiatan marketing untuk  

mempromosikan  STIE Indonesia Banking School seperti 

penawaran kerjasama Tryout Sukses UN ke beberapa 

SMA di Jakarta dan sekitarnya, melayani pendaftaran 

calon mahasiswa baru, menerima telepon, kegiatan 

pameran pendidikan, kegiatan seminar dan kegiatan 

marketing lainnya. 

 

Bekerja di Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, Jakarta Selatan 

 Posisi    : Junior Auditor 

 Periode   : Juni 2012 – September 2012 

 Status    : Karyawan Kontrak 

 Deskripsi Pekerjaan     : Melakukan kegiatan auditing untuk Greenstar Assets  

Ltd. Memeriksa beberapa akun laporan keuangan hingga 

ke bukti dasar, membuat KKP, membuat catatan atas 

laporan keuangan untuk laporan keuangan teraudit dan 

kegiatan auditing lainnya. 

 

 

 

***** 
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