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ABSTRACT

Audit delay is an important issue because it can affect the timely issuance and
relevancies of accounting information. The purpose of this study is to find empirical
evidence about the factors that affect audit delay. There are four factors used in this
study: profitability of the company represented by return on asset ratio, size of the
company represented by total assets of the company, the change of auditor and the size
of CPA (Certified Public Accountants).
The sample of this study is banking companies listed in Indonesia Stock Exchange
during the period 2009 – 2012. This study uses purposive sampling method to select
sample from the population. Analysis of descriptive statistic on the sample showed that
the average of audit delay on banking company is 69,65 days. Data of this research is a
pooled data with common effect model. Hypothesis test of this research is using multiple
linier regressions.
The results of this study with significant level 5% showed: 1) profitability does
not significantly affect the audit delay. 2) Size of the company significantly affects the
audit delay. 3) The change of auditor significantly affects the audit delay. 4) The size of
CPA does not significantly affect the audit delay. 5) There is a simultaneous influence
factor of profitability, which is company size; the change of auditor and the size of CPA
affect the audit delay.

Keywords : Audit Delay, Profitability, Company Size, the Change of Auditor and the Size
of CPA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi utama dalam menjalankan

suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan mencerminkan sikap
transparansi informasi keuangan dari perusahaan sehingga memberikan kesempatan
kepada publik untuk dapat mengetahui serta mengawasi kinerjanya. Secara garis besar,
investor menjadikan laporan keuangan sebagai instrumen dasar dalam pengambilan
keputusan berinvestasi baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang,
oleh karena itu perusahaan yang sudah go public diwajibkan untuk melaporkan laporan
keuangan ke publik sebagai bentuk pertanggung jawaban ke pihak-pihak yang terkait.
Perusahaan go public sendiri merupakan perusahaan yang menerbitkan saham
melalui initial public offering (IPO) dan diperdagangkan di bursa saham atau di over the
counter. Seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan yang go public, maka makin
tinggi juga permintaan atas audit laporan keuangan. Terdapat empat karakter utama yang
penting dalam laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu
dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Relevansi serta keandalan
informasi dalam laporan keuangan akan hilang jika disajikan tidak tepat pada waktunya,
Rachmawati (2008) menyatakan ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi
relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu.
Menurut Subekti dan Widiyanti (2004), suatu ketertundaan informasi laporan
keuangan akan berdampak negatif pada reaksi pasar, ketertundaan dalam publikasi
informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang
didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Chambers dan Penman (dalam Subekti
1
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dan Widiyanti, 2004), menunjukkan bahwa pengumuman laba yang terlambat
menyebabkan abnormal returns negatif sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat
menyebabkan hal yang sebaliknya. Jadi suatu ketertundaan pelaporan keuangan secara
tidak langsung diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk.
Ketepatan waktu dalam penyerahan laporan keuangan telah ditetapkan oleh
Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) selambatlambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal pelaporan keuangan
tahunan yang dicantumkan pada Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal
Nomor kep-80/PM/1996, tetapi terjadi revisi sejak tanggal 30 September 2003, bahwa
BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat
keputusan ketua BAPEPAM Nomor : Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan
keuangan disertai dengan laporan akuntan dengan pejabat yang lazim harus disampaikan
kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal
laporan keuangan tahunan, jika hal tersebut dilanggar, maka BAPEPAM akan
mengenakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar hal tersebut. Peraturan ini telah
membuat perusahaan secara dipaksa untuk mempercepat audit delay, yang bertujuan
agar investor dapat lebih cepat memperoleh informasi keuangan yang bermanfaat dalam
pembuatan keputusan investasi.
Audit delay dapat diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit oleh
auditor yang dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal
opini audit dalam laporan keuangan. Makin lama auditor menyelesaikan pengauditanya
maka semakin lama pula audit delay tersebut. Auditor menyatakan suatu pendapat
mengenai apakah laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar dan telah
disajikan sesuai dengan prinsip PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Auditor
biasanya memperpanjang penyelesaian audit laporan keuangannya karena beberapa hal,
2
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yang diantaranya pemenuhan standar untuk meningkatkan kualitas audit oleh auditor
yang berujung menuntut waktu yang lebih lama. Hal tersebut diatur dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
tentang standar perkerjaan lapangan yang mengatur prosedur dalam penyelesaian
perkerjaan lapangan bagi auditor, bahwa dibutuhkannya perencanaan atas aktivitas yang
akan dilakukan oleh auditor, serta pentingnya pemahaman atas pengendalian internal
yang diikuti dengan pengumpulan bukti-bukti yang terpercaya melalui pengamatan,
pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar dalam menyatakan pendapat atas
laporan keuangan. Subekti dan Widyanti (2004) menyatakan bahwa pelaksanaan audit
yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu yang lebih lama, begitu juga
sebaliknya.
Terdapat dua bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, yaitu
faktor dari internal perusahaan dan faktor dari eksternal perusahaan. Dilihat dari sisi
internalnya terdapat beberapa faktor yang dapat diteliti yaitu profitabilitas, ukuran
perusahaan, rasio hutang terhadap aktiva suatu perusahaan dan keberadaan divisi internal
auditor. Dan untuk sisi eksternal perusahaan dapat dilihat dari Kualitas auditor yang
dugunakan, opini audit dan pergantian auditor. Ashton dan Elliot (1987) menemukan
bahwa jenis opini qualified, jenis perusahaan industri dibanding finansial, ukuran
perusahaan nonpublik, bulan penutupan tahun buku selain Desember, Sistem
Pengendalian Internal dan Electronic Data Processing yang lemah memperlambat audit
delay. Mengacu pada penelitian tersebut, Halim (2000) dalam Kartika (2011) menguji
faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan-perusahaan terdaftar di
Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang sekarang berganti menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia),
Halim memaparkan bahwa faktor ukuran perusahaan, jenis industri, tahun buku yang
berakhir 31 Desember, opini auditor, tingkat profitabilitas, pengumuman rugi, dan
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lamanya menjadi klien Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap audit delay.
Dalam penelitian Sistya Rachmawati (2008) yang menguji Pengaruh Faktor Internal dan
Eksternal Perusahaan terhadap Audit Delay dan Timeliness, hasilnya faktor internal yang
mempengaruhi audit delay adalah size perusahaan dan faktor eksternal yang
mempengaruhi audit delay adalah ukuran kantor akuntan publik, sedangkan variabel
profitabilitas, solvabilitas, internal auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap audit
delay. Dewi Lestari (2010) menyatakan bahwa Hasil pengujian secara parsial
menunjukkan variabel yang mempengaruhi audit delay adalah profitabilitas, solvabilitas,
dan kualitas auditor, sementara faktor ukuran perusahaan dan opini auditor tidak
berpengaruh.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat ketidaksamaan hasil yang diperoleh
dari masing-masing penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay tersebut serta merupakan
pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Aryati dan Theresia (2005)
yang berjudul ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness” dengan
mengubah model penelitian yang digunakan. Penelitian Aryati dan Theresia (2005)
menggunakan empat variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas,
keberadaan divisi internal auditor, ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik). Dalam
penelitian ini penulis hanya ingin meneliti bagaimana pengaruh beberapa faktor yang
telah ditetapkan terhadap audit delay, tanpa melihat pengaruh terhadap timeliness. Dalam
penelitian ini, variabel independen dari penelitian Aryati dan Theresia (2005) yang tidak
digunakan, yaitu variabel keberadaan divisi internal auditor. Selain itu terdapat pula
penambahan satu variabel independen baru dari faktor eksternal perusahaan yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu pergantian auditor. Variabel pergantian auditor
merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian Ettredge, Chan dan
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Sun (2005) yang hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa pergantian auditor
mempengaruhi audit delay yang berarti dengan adanya pergantian auditor dapat
memperpanjang audit delay, berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Bangun, Subagyo dan Tarigan (2012) yang membuktikan bahwa pergantian auditor suatu
perusahaan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Objek penelitian
yang digunakan dalam penelitian Aryati dan Theresia (2005) adalah perusahaan sektor
manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta dengan periode penelitian selama tiga
tahun, yaitu 2002 sampai 2004. Sedangkan dalam penelitian ini, objek penelitian yang
digunakan adalah sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan periode
penelitian selama empat tahun, yaitu 2009 sampai 2012.
Penulis menggunakan sektor perbankan sebagai objek penelitian dikarenakan
sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki karakteristik yang unik serta sangat
rentan terhadap perubahan situasi yang terjadi, baik situasi ekonomi, politik, sosial,
hukum maupun keamanan. Selain itu perbankan adalah sektor yang memiliki resiko yang
tinggi. dikarenakan perbankan merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan
masyarakat, khususnya dalam konteks ini adalah kepercayaan nasabah. Adanya resiko
yang tinggi ini sehingga diperlukan informasi yang lebih akurat bagi pelaku bisnis pasar
modal dalam melakukan aktivitas investasi, sehingga menarik untuk diteliti. Judul
penelitian yang diambil penulis berdasarkan uraian diatas adalah “Analisis Pengaruh
Faktor Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pergantian Auditor, dan Ukuran
Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay Pada Sektor Perbankan di Bursa
Efek Indonesia Periode 2009-2012”.
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1.2

Perumusan

1.2.1 Identifikasi Masalah
Audit delay merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam proses audit karena
hal tersebut mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh
auditor. Jika auditor melewati batas publikasi atas lamanya waktu penyelesaian audit
yang telah ditetapkan, maka publikasi laporan keuangan akan mengalami keterlambatan
dari batas waktu telah yang ditetapkan. Publikasi laporan keuangan itu sendiri adalah
penyampaian laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia dan BAPEPAM-LK
dengan batas selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan
keuangan tahunan. Dalam aktivitas investasi di pasar modal, keterlambatan publikasi
laporan keuangan sangat berbahaya karena dapat menghambat masuknya informasi ke
dalam pasar. Sehingga aktivitas pasar modal maupun pelaku bisnis pasar modal itu
sendiri merasakan dampak yang kurang baik akibat audit delay yang terlalu panjang.
1.2.2 Pembatasan Masalah
Deangan maksud agar penelitian dapat lebih terarah dan tidak menyimpang.
Peneliti membatasi ruang lingkup masalah menjadi beberapa bagian, seperti berikut :
1. Penelitian ini memfokuskan kepada sektor perbankan di Bursa Efek
Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Tahun 2009-2012.
3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan
oleh masing-masing perusahaan.
4. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini ada empat variabel, yaitu
profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP.
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1.2.3 Perumusan Masalah
Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan latar
belakang serta pembatasan masalah adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian
auditor, dan ukuran KAP. Dengan demikian, permasalahan yang akan dikaji dalam
penelitian kali ini adalah:
1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada sektor
perbankan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada
sektor perbankan?
3. Apakah pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada
sektor perbankan?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada sektor
perbankan?
5. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor, dan ukuran KAP
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada sektor
perbankan?
1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar

signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas secara individual
terhadap audit delay sektor perbankan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan secara individual
terhadap audit delay pada sektor perbankan.
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3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pergantian auditor secara individual
terhadap audit delay pada sektor perbankan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran KAP secara individual
terhadap audit delay pada sektor perbankan.
5. Untuk mengetahui bagaimana faktor profitabilitas, ukuran perusahaan,
pergantian auditor dan ukuran KAP secara bersama-sama mempengaruhi audit
delay pada sektor perbankan.

1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Bagi Auditor
Membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay
sehingga dapat mengoptimalkan kinerja yang berimbas pada tepatnya waktu
pelaporan keuangan.
2. Bagi Perusahaan
Memberikan gambaran kepada perusahaan agar lebih mematuhi ketepatan
waktu pelaporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban perusahaan
terhadap publik. Serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi audit delay, sehingga dapat mengambil keputusan dan
kebijakan yang tepat.
2. Bagi Akademisi
Memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay di
Indonesia, dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan tambahan wawasan
dalam penelitian berikutn
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1.5

Sistematika Penulisan
Dalam penulisannya skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab sehingga

penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah yang
diambil untuk menyusun penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan penelitian.
BAB II LANDASAN TEORITIS
Dalam bab ini berisi uraian tinjauan pustaka yang membahas teori yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu dan kerangka
konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini berisi mengenaiberisi tentang cara pemilihan objek penelitian,
Jenis dan sumber data yang dihimpun, variabel dan pengukurannya, prosedur
pengumpulan data disertai dengan tahap-tahapnya, metode analisis data yang
menjelaskan bagaimana data dianalisis dan alat analisis yang digunakan.
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan menguraikan mengenai objek penelitian dan pembahasan
serta analisis data mengenai permasalahan dalam penulisan ini.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan hasil
yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian, serta saran yang dapat penulis
berikan berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian.

9
ANALISIS PENGARUH..., MUTIARA ANJANI, Ak.-IBS, 2013

BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1 Auditing
2.1.1.1 Pengertian Umum Auditing
Definisi Auditing pada umumnya yang banyak digunakan adalah sebagai berikut:
a) Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang disusun Ikatan
Akuntan Publik Indonesia (IAPI), SA seksi 110.1 dalam SPAP, (2011):
“Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk
menyatakan pendapat tentang kewajiban dan semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
b) Menurut Arens, Elder & Beasley dalam bukunya Auditing dan Assurance
Service – An Integrated Approach (2011:4) mendefinisikan auditing
sebagai berikut:
“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk
menentukan dan melaporkan derajat kesesuaianantara informasi tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang
yang kompeten dan independen”.
Hal yang mendasari dari definisi auditing didapati terbagi dari beberapa poin,
poin pertama adalah informasi yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit harus mencakup
informasi yang dapat diuji dan suatu kriteria yang dapat digunakan auditor untuk
mengevaluasi informasi yang ada tersebut. Poin kedua pengumpulan dan pengevaluasian
bukti audit dimana bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk
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menentukan apakah informasi yang diaudit telah disajikan sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan, untuk menunjang hal tersebut maka dibutuhkan bukti audit yang memadai
serta dapat mencapai tujuan audit. Poin Ketiga adalah seseorang yang kompeten dan
independen dimana auditor dalam memahami kriteria yang ditetapkan harus mempunyai
kualifikasi dan juga kompeten dalam menentukan jumlah dan jenis bukti audit yang
perlu diuji, audit yang tepat juga harus dapat mempertahankan independensinya agar
mampu bersikap objektif dalam pengumpulan serta pengevaluasian bukti. Poin keempat
adalah pelaporan dimana merupakan suatu bentuk komunikasi atau kesimpulan auditor
mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan kepada
pemangku kepentingan. (Arens, Elder & Beasley, 2011:5)
Kaitan yang terjadi antara auditing dengan akuntansi bahwa sebagian besar
auditing memang terkait dengan informasi akuntansi dan banyak auditor yang memiliki
keahlian di bidang akuntansi, perbedaan dari akuntansi dengan auditing itu sendiri
adalah, akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisiaran
kejadian ekonomi dengan cara yang logis dalam menyediakan informasi keuangan dalam
pengambilan keputusan. Ketika mengaudit data akuntansi, faktor auditor adalah
menentukan apakah informasi yang telah tercatat sudah mencerminkan kejadian ekonomi
yang sebenarnya telah terjadi selama periode akuntansi yang bersangkutan. (Arens, Elder
& Beasley, 2011:7)

2.1.1.2 Jenis-jenis Auditing
Selain mengetahui mengenai pengertian dari audit, jenis-jenis dari audit tersebut
juga perlu diketahui, Akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit hal ini dipaparkan
oleh Arens, Elder & Beasley (2011:16), yaitu :
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1. Audit Operasional
Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode
operasi organisasi, pada akhir audit operasional, manajemen biasanya
mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit
operasional, review atau penelaah yang dilakukan tidak terbatas pada
akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi
komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana
auditor menguasainya.
2. Audit Ketaatan
Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti
prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang
lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen,
bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang
berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang
digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar perkerjaan jenis ini sering kali
dilakukan oleh auditor yang berkerja pada unit organisasi tersebut.
3. Audit Laporan Keuangan
Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang
diversifikasi) dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria
yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, walaupun
auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun
dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang
cocok untuk organisasi tersebut. Karena perusahaan semakin kompleks, tidak
lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus pada transaksi-transaksi
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akuntansi. Suatu pendekatan terpadu pada auditing memperhitungkan baik
risiko salah saji maupun pengendalian operasi yang dimaksudkan untuk
mencegah salah saji. Auditor juga harus memahami entitas dan lingkungannya
secara mendalam. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang industri
klien berikut lingkungan peraturan dan operasinya, termasuk hubungan
eksternal, seperti dengan pemasok, pelanggan, dan kreditor. Auditor juga
mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor-faktor
keberhasilan yang sangat penting yang berhubungan dengan strategi tersebut.
Analisis yang ada membantu auditor mengidentifikasikan risiko-risiko yang
berkaitan dengan strategi klien, yang mungkin mempengaruhi apakah laporan
keuangan tersebut telah disajikan secara wajar.

2.1.1.3 Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)
Suwardjono (2005) memaparkan bahwa agar operasional dan efektif dalam
mempengaruhi praktik, rerangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar
akuntansi sebagai pedoman dalam perlakuan akuntansi suatu objek atau elemen. Karena
tidak semua perlakuan dapat diatur langsung dengan standar akuntansi, perlu suatu
kerangka pedoman (sering disebut dengan the House of Generally Accepted Accounting
Principles/GAAP) untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat (wajar) dalam
suatu lingkungan akuntansi (negara). Rerangka pedoman ini disebut dengan Prinsip
Akuntansi Berterima Umum (PABU).
Sebagai pedoman operasional, PABU menjadi kriteria untuk menentukan apakah
statemen keuangan sebagai media pelaporan keuangan telah menyajikan informasi
keuangan dengan baik, benar, dan jujur yang secara teknis disebut menyajikan secara
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wajar (present fairly). Standar akuntansi hanya merupakan salah satu kriteria (meskipun
utama) untuk menentukan kewajarannya, itulah sebabnya laporan auditor standar tidak
menggunakan frasa “standar akuntansi” untuk menegaskan adanya kewajaran, tetapi
frasa “prinsip akuntansi berterima umum”.
Tiga pengertian penting yang perlu dibedakan dan dikenali saling berhubungan
adalah prinsip akuntansi, standar akuntansi dan PABU. Prinsip akuntansi adalah segala
ideology, gagasan, asumsi maupun konsep akuntansi yang tersedia baik secara teoritis
maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Standar akuntansi adalah konsep,
prinsip, metode, dan teknik yang sengaja dipilih dan diberlakukan dalam suatu
lingkungan/negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi (pernyetaan) untuk
dijadikan pedoman utama praktik akuntansi. PABU adalah suatu rerangka pedoman yang
terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara
resmi, yuridis, teoritis, dan praktis. (Suwardjono,2005:120)
Suwardjono (2005) juga memaparkan apabila subjek yang berkewajiban
menyampaikan laporan telah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan PABU
tersebut maka diharapkan bahwa pemakai akan dapat menilai dan melakukan keputusan
atas dasar analisis laporan keuangan tersebut tanpa ada keraguan mengenai arti dan
makna

informasinya.

Keefektifan

komunikasi

akan

terjadi

apabila

pembaca

menggunakan kerangka kerja PABU yang sama untuk menginterpretasi laporan
keuangan. Akan tetapi, karena pemakai tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan
laporan keuangan, peran pihak ketiga (auditor independen atau akuntan publik)
diperlukan untuk menentukan kesesuain tersebut. Dengan demikian, bagi auditor, PABU
juga merupakan pedoman untuk menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan.
Arti penting PABU terefleksi dalam ungkapan yang terdapat dalam paragraph opini
dalam laporan audit.
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2.1.1.4 International Standards on Auditing (ISA)
Menanggapi rekomendasi World Bank, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan
komitmen Indonesia sebagai salah satu anggota dari G-20 yang mendorong setiap
anggotanya untuk menggunakan standar profesi internasional, pada tanggal 23 Mei 2012
Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian (PPAJP) Kementrian Keuangan dan
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melakukan public hearing dan sosialisasi
exposure draft dari standar audit berbasis internastional Standards on Auditing (ISA)
yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) melalui
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), selanjutnya Indonesia
akan mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan pada periode yang dimulai pada
atau setelah 1 januari 2013 untuk perusahaan yang listed dan 1 Januari 2014 untuk
perusahaan yang non listed. Diharapkan penerapan ISA ini melalui profesi Akuntan
Publik di Indonesia pada saat memberikan jasa asurans maupun non asurans akan
meningkatkan kepercayaan investor global terhadap kualitas informasi keuangan di
Indonesia.
Menurut Tuanakotta (2013:10) ISA dikeluarkan IFAC dimaksudkan untuk
mencapai pelaporan keuangan yang berkualitas pada tatanan global dengan tujuan yang
tidak berbeda dengan standar terdahulu yaitu ingin mencapai mutu audit yang dapat
diandalkan pemakai laporan keuangan, tetapi cirri yang paling menonjol dari auditing
berbasis ISA ialah penekanan terhadap aspek risiko. Audit berbasis ISA tidak lain dari
audit berbasis risiko (risk-based audit). Di dalam ISA berulang kali ditegaskan bahwa
kewajiban auditor dalam menilai riisiko, dalam menanggapi risiko yang dinilai, dalam
mengevaluasi risiko yang ditemukan, baik yang akan dikoreksi maupun yang tidak
dikoreksi entitas.
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Perubahan antara ISA dengan standar terdahulu bukan merupakan perubahan
yang dramatis tetapi bukan berarti perubahan ini merupakan perubahan tanpa makna,
karena perubahan standar audit ini bersifat subtantif dan mendasar. Dari segi utilitas,
perubahan ini manjawab banyak tantangan yang dihadapi auditor dalam menangani
risiko yang diambilnya ketika menerima dan melaksanakan perikatan audit. (Tuanakotta,
2013:14)

2.1.1.5 Standar Auditing
Akuntan publik berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam hal ini adalah
standar auditing, selain itu setiap anggota juga harus melaksanakan jasa profesionalnya
dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Hal ini dinyatakan dalam
Pernyataan Standar Auditing No. 1 (SA Seksi 150), dimana tertulis bahwa standar
auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan dengan tindakan
yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu
kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui
penggunaan prosedur tersebut.
Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak
hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang
digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar auditing yang
telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia terdiri dari standar
umum, pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (SPAP,2011;150:1-2):
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1. Standar Umum
a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
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 yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diaudit.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak
konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
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d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan
demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara kesuluruhan tidak
dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama
auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus
memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang
dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh
auditor.
Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan
saling bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan
penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang
lain. Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama
standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
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Gambar 2. 1
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Sumber : Arens, Elder, & Beasley (2011 : 44)
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2.1.1.6 Opini Audit
Akuntan dapat dikaitkan dengan laporan keuangan auditan atau yang tidak
diaudit. Laporan keuangan disebut telah diaudit bila akuntan telah menerapkan prosedur
auditing yang cukup untuk memungkinkannya menyatakan pendapat atas laporan
kauangan tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam SPAP oleh IAPI (2011: PSA
No.29 SA Seksi 508), hal tersebut menyatakan berbagai tipe pendapat auditor, yaitu:
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian.
Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan,
hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia. Unsur pokok laporan auditor bentuk baku adalah
sebagai berikut:
a. Suatu judul yang memuat kata independen
b. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam
laporan auditor telah diaudit oleh auditor.
c. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab
manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada
pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas
auditannya.
d. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar
auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.
e. Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan
auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material.
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f. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi:
1) Pemeriksaan (examination), atas dasar pengujian, bukti-bukti
yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam
laporan keuangan.
2) Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasiestimasi signifikan yang dibuat manajemen.
3) Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
g. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan
memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat.
h. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan
pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) dan hasil usaha dan arus
kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
i. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin
usaha kantor akuntan publik.
j. Tanggal laporan auditor
2. Bahasa penjelas ditambahkan dalam laporan auditor berbentuk baku.
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu
paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan
auditnya. Keadaan tersebut meliputi:
a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen
lain.
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b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena
keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan
menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan
Akuntan Publik Indonesia.
c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor
yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas,
namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor
berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif
dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
d. Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam
penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas
laporan keuangan komparatif.
f. Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) namun
tidak disajikan atau tidak di-review.
g. Informasi tambahan yang harus dilakukan oleh Ikatan Akuntansi
Indonesia – Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan,
yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan
oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur
audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak
dapat menghilangkan keragu-raguan yang besar apakah informasi
tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh
Dewan tersebut.
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h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan
auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan.
Selain itu dalam beberapa keadaan, auditor mungkin perlu memberi penekanan
atas suatu hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian.
Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian.
Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan,
hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang
dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana:
a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan
terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan
bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian
dan ia berkesimpulan untuk tidak memberikan pendapat.
b. Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi
penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
yang berdampak material dan berkesimpulan untuk tidak menyatakan
pendapat tidak wajar.
Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus
menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraph
terpisah yang dicantumkan sebelum paragraph pendapat. Ia harus juga
mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjukan ke
paragraph penjelasan di dalam paragraph pendapat.
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4. Pendapat tidak wajar.
Suatu pendapat tidak wajar (adverse) menyatakan bahwa laporan keuangan
tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas
entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan
keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Bila auditor menyatakan pendapat
tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraph terpisah sebelum paragraph
pendapat dalam laporannya, semua alasan yang mendukung pendapat tidak
wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, jika secara praktis
untuk dilaksanakan. Jika dampak tidak dapat ditentukan secara beralasan,
laporan auditor harus menyatakan hal tersebut.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat.
Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak
menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan
suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan
suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat,
laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung
pernyataannya tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok
jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk
memungkinkannya

memberikan

pendapatnya

atas

laporan

keuangan.

Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor
yakin, atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Jika pernyataan tidak memberikan
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pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan
dalam paragraph terpisah semua alasan substantif yang mendukung
pernyataannya tersebut.

2.1.1.7 Proses Auditing
Proses auditing adalah suatu metodologi yang tersusun dengan baik dalam
mengorganisasikan suatu audit untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang terkumpul
telah memadai dan kompeten serta semua tujuan audit yang tepat telah terspesifikasi dan
terpenuhi. Menurut Arens, Elder, & Beasley (2011:408), ada 4 (empat) tahap proses
audit, yaitu:
1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit.
Auditor diwajibkan untuk mempertimbangkan dua hal dalam menentukan
pendekatan audit yang akan digunakan, yaitu bukti yang memadai dan
kompeten harus memenuhi tanggung jawab professional auditor, serta biaya
pengumpulan bukti tersebut harus seminimal mungkin. Berdasarkan
pertimbangan

tersebut,

auditor

harus

membuat

perencanaan

yang

menghasilkan suatu pendekatan audit pada tingkat biaya yang wajar.
Pertimbangan atas pengumpulan bukti audit yang cukup kompeten serta
kewajiban untuk mengendalikan biaya audit membuat diperlukannya suatu
perencanaan audit. Yang diharapkan dari perencanaan audit ini dapat
menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif pada suatu tingkatan biaya
audit yang wajar. Perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit dibagi
menjadi beberapa bagian, dua aspek penting dari bagian-bagian perencanaan
tersebut teridiri dari:
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a. Memperoleh Pemahaman akan Strategi Bisnis Klien dan Memproses
serta Menilai Risiko, dimana agar dapat menilai risiko tersebut secara
tepat dari salah saji dalam laporan keuangan dan menerjemahkan
informasi yang diperoleh sepanjang suatu proses audit, maka sebab itu
pemahaman mengenai strategi bisnis klien merupakan hal penting.
b. Memahami Pengendalian Intern dan Menilai Risiko Pengendalian,
dalam hal ini risiko salah saji dalam laporan keuangan berkurang bila
klien memiliki control efektif atas operasional komputer dan
pemrosesan transaksi. Informasi keuangan yang terpercaya serta
pengamanan aktiva dan catatan merupakan suatu konsep yang paling
penting dan diterima secara luas baik dalam teori maupun dalam
praktek auditing, maka sebab itu kemampuan yang dimiliki suatu
pengendalian internal diharapkan dapat menghasilkan hal tersebut. Saat
auditor menemukan kontrol internal dan mengevaluasi efektivitasnya,
proses itu disebut menilai risiko kontrol. Jika klien memiliki suatu
pengendalian intern yang sangat baik, maka jumlah bukti audit yang
harus dikumpulkan dapat dikurangi secara signifikan daripada saat
pengendalian intern yang tidak memadai.
2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.
Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti atas pengendalian spesifik
yang dapat mendukung penilaian risiko pengendalian serta pelaksanaan audit
atas pengendalian internal pada pelaporan keuangan klien, serta memperoleh
bukti atas ketepatan nilai moneter suatu transaksi, agar tujuan tersebut dapat
dicapai, maka dilakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif.
Pengujian pengendalian merupakan pengujian atas evektifitas pengendalian
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untuk

menyesuaikan

pengurangan

tingkat

risiko

pengendalian

yang

direncanakan semula. Pengujian substantif adalah pengujian dari pencatatan
transaksi dengan melakukan verifikasi atas nilai moneter transaksi tersebut.
3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo.
Terdapat dua kategori umum dari berbagai prosedur pada tahap ini yaitu
prosedur analitis dan uji rincian saldo. Prosedur analitis (analytical procedurs)
menggunakan perbandingan-perbandingan serta berbagai hubungan untuk
menilai apakah saldo akun-akun atau tampilan data-data lainnya tampak wajar.
Sedangkan uji rincian saldo (tests of details of balances), merupakan berbagai
prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji secara moneter pada
akun-akun dalam laporan keuangan. Prosedur tersebut bertujuan utama untuk
memperoleh tambahan bukti yang memadai untuk menentukan apakah saldo
akhir dan catatan dalam laporan keuangan salah disajikan secara wajar.
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.
Tahap terakhir yang dilakukan auditor setelah menyelesaikan ketiga tahap
sebelumnya adalah dengan mengumpulkan seluruh informasi yang telah
diperoleh untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai terbuktinya
bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum.dalam menyelesaikan audit dan menerbitkan
laporan audit tahap-tahap yang dilakukan auditor adalah:
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a) Melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan.
b) Melakukan review kewajiban kontinjen dimana kewajiban kontinjen
merupakan potensi kewajiban dimasa mendatang kepada pihak luar untuk
jumlah yang tidak diketahui dari aktifitas yang telah terjadi.
a. Melakukan review peristiwa selanjutnya (review for subsequent
events).
b. Mengumpulkan bukti akhir.
c. Mengevaluasi hasil.
d. Menerbitkan laporan audit
e. Berkomunikasi dengan komite audit serta manajemen.

Gambar 2. 2
Proses Auditing

TAHAP I

TAHAP III

Merencanakan dan
merancang pendekatan
audit

Melaksanakan prosedur
analitis dan pengujian atas
rincian saldo

TAHAP II
Melaksanakan pengujian
pengendalian dan
pengujian substantif atas
transaksi

TAHAP IV
Menyelesainkan audit dan
menerbitkan audit

Sumber : Arens, Elder, & Beasley (2011 : 408)
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2.1.2 Teori Keagenan
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) teori agensi mengeksplorasi
bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk
mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk mencapai keselarasan tujuan.
Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agen)
untuk melaksanakan suatu jasa dan, dalam melakukan hal itu, di dalam teori keagenan
yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham/pemilik. Sedangkan agen
adalah manajemen yang mengelola harta pemilik. Principal menyediakan fasilitas dana
untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen sebagai pengelola berkewajiban untuk
mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan pemegang saham (principal), untuk
meningkatkan kemakmuran principal melalui peningkatan nilai perusahaan. Sebagai
imbalannya agen akan memporoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya, inti
dari Agency Theory adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan
kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.
Penyebab dari konflik kepentingan diantaranya asimetri informasi, hal ini
dipaparkan Jensen dan Meckling (1976) Asimetri informasi diartikan sebagai distribusi
informasi yang tidak sama antara agen dengan principal yang dapat mengakibatkan
terjadinya ketidakseimbangan informasi. Efek asimetri informasi ini dapat berupa moral
hazard, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal dalam
kontrak kerja, dapat pula terjadi adverse selection, yaitu keadaan di mana principal tidak
dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas
informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Dalam hal
ini peran auditor adalah mengatasi bias informasi akibat adanya teori keagenan antara
principal dan agen.
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2.1.3 Laporan Keuangan
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban pengelolaan perusahaan oleh
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya untuk mencermikan keadaan
perushaan tersebut, sehingga definisi laporan keuangan menurut SAK No. 1 (Revisi 1
juni 2012) tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 7 (IAI, 2012: 01) adalah
sebagai berikut:
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, lapora 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.”
Laporan keuangan juga sebutkan sebagai sumber utama informasi keuangan
entitas. Kieso et.al. (2011:5) menyebutkan bahwa:
“Financial statements are the principal means through which a company
communicates its financial informastion to those outside it.”
Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan
utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian laporan
keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi berupa
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas untuk
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
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2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan dalam SAK No. 1 (Revisi 1 juni 2012) tentang
Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12 (IAI, 2012: 03) adalah menyediakan informasi
yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin
menyediakan informasi non keuangan.
Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen
(stewardship), atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau
dipertanggungjawabkan oleh manajemen, hal tersebut demikian agar mereka dapat
membuat keputusan ekonomi.
Sedangkan Menurut Kieso, et.al. (2011:6), tujuan laporan keuangan antara lain:
1. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna
potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang
rasional atas investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis.
2. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna
potensial lainnya yang membantu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian
proses penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan,
penebusan atau jatuh tempo sekuritas, dan pinjaman. Menaksir aliran kas
masuk (future cash flow) pada perusahaan.
3. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya
tersebut dan perubahannya.
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2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan
Kieso, et.al. (2011:108) menyebutkan bahwa, Perusahaan menyiapkan empat
laporan keuangan dari ringkasan data akuntansi berupa:
1. Laporan laba rugi yang memuat semua pendapatan dan beban yang
menghasilkan laba atau rugi perusahaan untuk periode waktu tertentu.
2. Laporan laba ditahan berupa ringkasan perubahan laba ditahan untuk periode
waktu tertentu.
3. Laporan posisi keuangan (biasanya lebih dikenal dengan istilah neraca)
melaporkan jumlah aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal
tertentu.
4. Laporan arus kas meringkas informasi meliputi kas masuk (pendapatan) dan
kas keluar (pembayaran) untuk periode waktu tertentu.
SAK No. 1 (Revisi 1 juni 2012) tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf
47 (IAI,2012:09) menyatakan

bahwa laporan keuangan menggambarkan dampak

kauangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa
kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan
unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi
keuangan adalah asset, liabilities, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan
pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan
perubahan posisi kuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan
perubahan dalam berbagai unsur neraca. Dengan demikian, kerangka dasar ini tidak
mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

32
ANALISIS PENGARUH..., MUTIARA ANJANI, Ak.-IBS, 2013

2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Agar informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna, maka sebuah
laporan keuangan harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif. Menurut SAK No.1
(Revisi 1 juni 2012) tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan paragraf 24 (IAI, 2012: 5) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu
dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan, Adapun keempat
karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk perihal ini,
pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi
dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang
seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan
hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk
dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan
pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas
relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa
depan (predictive), menegaskan (comfirmative), atau mengkoreksi, hasil
evaluasi mereka di masa lalu (feedback). Relevansi informasi dipengaruhi oleh
hakikat dan materialitasnya. Informasi yang relevan juga berarti informasi
tersebut disajikan secara tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak
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semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan
relevansinya.
3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki
kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan aterial,
dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur
(faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, informasi harus
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
Karena informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian
yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Jika
informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya
bentuk hukumnya. Selain itu, informasi harus diarahkan pada kebutuhan
umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak
tertentu (netral). Pertimbangan sehat dan juga kelengkapan sangat diperlukan
dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
4. Dapat dibandingkan
Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar
periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan (tren) posisi dan kinerja
keuangan (konsistensi). Pengguna juga harus dapat memperbandingkan
laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan,
kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif (komparabilitas).
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Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan ini adalah
bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan
serta pengaruh perubahan tersebut. Sehubungan dengan ini, maka perusahaan
perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.1.3.5 Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi
beberapa kebutuhan informasi yang berbeda menurut SAK No. 1 (Revisi 1 juni 2012)
tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 9 (IAI, 2012: 02), Pengguna laporan
keuangan meliputi :
1. Investor. Penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan
dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang
mereka

lakukan,

mereka

membutuhkan

informasi

untuk

membantu

menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.
Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka
untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar dividen.
2. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik
pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga
tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai
kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan
kesempatan kerja.
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3. Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan
yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta
bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
tertarik dengan informasi yang memungkin mereka untuk memutuskan apakah
jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha
berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek
daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka
bergantung pada kelangsungan hidup entitas.
5. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai
kelangsungan hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian
jangka panjang dengan atau bergantung pada entitas.
6. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah
kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu
berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi
untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai
dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai
cara termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada
penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat
dengan menyediakan informasi kecendrungan (tren) dan perkembangan
terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian aktivitasnya.
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2.1.4 Peraturan Pelaporan Keuangan
Setiap perusahaan yang go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh
akuntan publik. Tuntutan tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal dan selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP80/PM/1996, yang 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: KEP36/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.
Pada penjelasan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatas diterangkan
dengan jelas kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan yang berisi
informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan publik, dan
diharapkan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pentingnya ketepatan waktu terkait dengan
manfaat dari laporan keuangan itu sendiri, apabila terdapat penundaan yang tidak
semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan
relevansinya. Peran tersedianya informasi laporan keuangan yang tepat waktu akan
digunakan oleh investor (pemodal) sebagai keputusan investasi, dan digunakan
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masyarakat dalam hal ketersediaan informasi, serta untuk efektivitas pengawasan oleh
Bapepam. Apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat
waktu maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan
pada perusahaan yaitu berupa denda, yang sesuai dengan ketentuan pasal 63 huruf e
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa :
“Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi
denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian
laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000
(lima ratus juta rupiah).”

2.1.5 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (Basel Committee on Banking
Supervision, BCBS) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh bank sentral dari negaranegara Group of Ten (G10) pada tahun 1974. Lembaga ini bertemu secara reguler empat
kali dalam setahun, biasanya di markas Bank Penyelesaian Internasional (Bank for
International Settlements, BIS) di Basel,Swiss. Komite Basel merumuskan standar dan
pedoman pengawasan umum dan merekomendasikan praktik terbaik dalam pengawasan
perbankan dengan harapan bahwa negara-negara anggotanya serta negara-negara lain
akan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut ke dalam sistem nasional
masing-masing. Tujuan komite ini adalah untuk mendorong konvergensi menuju
pendekatan dan standar bersama dalam sektor perbankan.
Mengingat pentingnya modal pada bank, pada tahun 1988 BIS mengeluarkan
suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 accord (Basel I).
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Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan
mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I
sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan
eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe
debitur. Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia
perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada the 1988
accord dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel
II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 accord yang memberikan
kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive)
serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di
bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari
kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari
eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional. Basel
II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan
menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko. (Direktorat
Penelitian dan Pengaturan Perbankan,2006)
Dalam Consultative Paper, Bank Indonesia (2012) dijelaskan bahwa terjadinya
krisis pada tahun 2008 ditengarai merupakan dampak dari kondisi dimana sektor
perbankan di berbagai negara memiliki tingkat leverage yang tinggi, baik di on balance
sheet maupun off balance sheet yang kemudian menggerus kualitas modal bank.
Mencermati akar permasalahan krisis yang ada maka dirasakan kebutuhan untuk
menyempurnakan kembali kerangka permodalan yang ada (Basel II) dan dari
pembahasan di berbagai fora internasional (G20, Financial Stability Board/FSB dan
Basel Committee on Banking Supervision/BCBS), kerangka Basel III pada akhirnya
menjadi inisiatif baru. Dokumen “Basel III: Global Regulatory Framework for More
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Resilient Banks and Banking Systems” yang diterbitkan oleh BCBS pada Desember 2010
secara prinsip bertujuan untuk mengatasi masalah perbankan antara lain:.
a) meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi
risiko kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi serta mencegah
menjalarnya krisis sektor keuangan ke sektor ekonomi;
b) meningkatkan kualitas manajemen risiko, governance, transparansi dan
keterbukaan; dan
c) memberikan resolusi terbaik bagi systemically important cross border
banking
Kerangka permodalan dan kerangka likuiditas Basel III secara bertahap akan
mulai diterapkan pada Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019.
Melihat rentang waktu yang disediakan untuk adopsi penuh Basel III ini maka tidak
dipungkiri bahwa diharapkan persiapan termasuk penilaian dampak atas Basel III dapat
dilakukan secara komprehensif sehingga pada saat penerapannya dapat berjalan dengan
baik. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menginisiasi penerbitan
Consultative Paper (CP) Basel III yang memuat pokok-pokok pemikiran arah kebijakan
dan pengaturan Basel III di Indonesia. Sebagai suatu pemikiran, disadari substansi CP
tersebut akan terus disempurnakan sejalan dengan hasil monitoring, tanggapan dan
masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak (stakeholders) atas rekomendasirekomendasi dalam CP tersebut.
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2.1.6 Audit Delay
2.1.6.1 Pengertian Audit Delay
Audit delay dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan,
sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan
informasi yang dipublikasikan. Hal ini dikarenakan auditor memiliki beberapa hambatan
yang dapat memperlambat proses pengerjaan auditnya, hambatan tersebut dapat berupa
penundaan penyajian laporan keuangan perusahaan oleh manajemen perusaan
dikarenakan terdapat bad news pada kinerja keuangannya, contohnya ketika terjadi
kesulitan fiansial atau kerugian, dengan keadaan seperti ini memungkinkan manajemen
untuk melakukan negosiasi kembali dengan pihak auditor untuk menindaklanjuti
prosedur audit dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Hal-hal tersebut dapat
mengakibatkan lebih panjangnya waktu pelaporan audit, yang nantinya dapat
mempengaruhi lamanya penyampaian laporan keuangan ke publik. Lama waktu yang
dibutuhkan auditor untuk mengeluarkan laporan audit inilah yang disebut dengan Audit
delay.
a)

Menurut Ashton, Willingham, & Elliott (1987), audit delay adalah :
“Audit delay is the length of time from a company’s fiscal year end to the
date of the auditor’s report”
Audit delay adalah lamanya waktu dari akhir tahun fiskal perusahaan
sampai dengan tanggal laporan auditor.

b) Hossain dan Taylor (1998) berpendapat, audit delay merupakan:
“audit delay has been considered as the time from a company’s
accounting year end to the date of the auditor’s report.”
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Audit delay telah dianggap sebagai waktu dari akhir tahun perusahaan
akuntansi sampai dengan tanggal laporan auditor.
c)

Pengertian audit delay menurut Subekti dan Widyanti (2004), adalah:
“Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini
audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu
penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini
dalam audit sering dinamai dengan audit delay.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audit delay merupakan rentang
waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan
lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit
laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu
31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.
Menurut Abdula (1996) dalam penelitian Kartika (2011), semakin panjang waktu
yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun
buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi
tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan insider trading
dan rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan
mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian,
regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan
laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga
reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di
pasar modal.
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2.1.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay
1. Profitabilitas
Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara
keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan
atau

asset

yang

digunakan

untuk

menghasilkan

protitabilitas menurut Brigham dan Ehrhardt (2005:425)

keuntungan.
dalam

Pengertian

bukunya Financial

Management "Thory and Practice", profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah
kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas menunjukkan
keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Pelaporan laba atau rugi
merupakan indikator berita baik atau berita buruk atas kinerja manajemen perusahaan
dalam suatu periode. Hal ini berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh pasar
terhadap pengunguman laba atau rugi tersebut bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat
profitabilitas, kinerja perusahaan akan dinilai baik, begitu juga sebaliknya. Besar
kecilnya tingkat profitabilitas akan mempengaruhi keinginan manajemen untuk
melaporkan kinerjanya.
Tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan Return on Assets yang
mengindikasikan seberapa besar aset perusahaan dapat menghasilan pendapatan. Return
on assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektifnya
manajemen

perusahaan

menggunakan

aktiva

perusahaan

dalam

menghasilkan

pendapatan. Obyek penelitian ini merupakan perusahaan perbankan, oleh karena itu
perhitungan ROA berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (SE
No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011) :
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Berdasarkan pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor rentabilitas pada
Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011diperoleh standar
untuk ROA yaitu sebagai berikut:
Peringkat 1 : Perolehan laba sangat tinggi. 2% < ROA. (Sangat Baik)
Peringkat 2 : Perolehan laba tinggi. 1,25% < ROA < 2%. (Baik)
Peringkat 3 : Perolehan laba cukup tinggi. 0,5% <ROA < 1,25%. (Cukup Baik)
Peringkat 4 : Perolehan laba rendah atau cenderung mengalami kerugian. 0% <
ROA < 0,5%. (Kurang Baik)
Peringkat 5 : Bank mengalami kerugian yang besar. ROA < 0%. (Tidak Baik)
Alasan pemilihan ROA menurut Lestari (2010), yaitu: (1) Sifatnya yang
menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi
produk, dan efisiensi penjualan. (2) Apabila perusahaan mempunyai data industri, ROA
dapat digunakan untuk mengukur rasio industri sehingga dapat dibandingkan dengan
perusahaan lain. (3) ROA dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing
produk yang dihasilkan oleh perusahaan. (4) ROA dapat digunakan untuk mengukur
efisiensi kinerja masing-masing divisi. (5) ROA dapat digunakan sebagai fungsi kontrol
dan fungsi perencanaan.
Profitabilitas

menunjukkan

keberhasilan

perusahaan

dalam

memperoleh

keuntungan. Maka tingkat profitabilitas rendah dapat berpengaruh terhadap audit delay.
Hal tersebut berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar terhadap
pengumuman rugi oleh perusahaan. Penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) seperti yang
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dikutip oleh Aryati dan Theresia (2005) memperlihatkan bahwa dimana perusahaan yang
mengalami rugi operasional telah meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditan
lebih lambat dari biasanya, sementara bagi perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi
cenderung mengharapkan penyelesaian audit secepat mungkin sehingga mampu
mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada publik lebih awal.

2. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang
dapat memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Semakin besar
sumber daya yang dimiliki perusahaan maka perusahaan tersebut tergolong dalam
perusahaan berukuran besar, dan sebaliknya semakin kecil sumber daya yang dimiliki
oleh perusahaan maka akan semakin kecil ukuran perusahaan tersebut.
Ukuran perusahaan dapat digambarkan dari total asset, total revenue, ataupun
total penjualan. Subekti dan Widiyanti (2004), Aryati dan Thresia (2005) serta pada
penelitian sebelumnya Ashton et al (1989), dan Hossain & Taylor (1998), umumnya
menggunakan total asset sebagai proksi dari size perusahaan, dan menunjukan hubungan
negatif antara audit delay dan company size. Ini artinya, semakin besar perusahaan
semakin pendek audit delay. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini juga akan diproksi
dengan total asset perusahaan, karena total asset merupakan seluruh sumber daya yang
dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat pada masa
yang akan datang.
Ashton et al (1989) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya
(asset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, maka hal ini memungkinkan
perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik.
Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang terdapat
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didalamnya, dan semakin besar pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut,
sehingga perusahaan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya
informasi dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Pihak auditor harus mengaudit
informasi tersebut dengan baik untuk dilaporkan pada pihak yang berkepentingan. Jika
pihak auditor tidak bersedia mengolah informasi tersebut dengan baik, maka laporan
keuangan yang dihasilkan tidak akan bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari
kondisi perusahaan. Hal ini dapat membuat para pembuat keputusan salah dalam
perencanaan maupun strategi bisnis yang akan dilakukannya.
Tingkat kepatuhan pada perusahaan-perusahaan yang ukurannya lebih kecil
berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, hal ini dikarenakan pertama,
perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup karena
keterbatasan karyawan dan keahlian yang dimilikinya. Kedua, perusahaan yang lebih
besar berada pada lingkaran pengawasan yang lebih dekat dengan otoritas hukum dan
politik. Perusahaan besar lebih mungkin untuk ditanyai tentang motif keterlambatan atas
penyampaian laporan karena kemungkinan kerugian investor dan gangguan pasar modal
yang lebih besar, jadi ukuran perusahaan erat berhubungannya dengan audit delay.

3. Pergantian Auditor
Auditor Switching merupakan penggantian auditor eksternal yang dilakukan
oleh perusahaan klien. Menurut Febrianto (2009), ketika seorang klien mengganti
auditornya tanpa ada sebuah peraturan yang mengharuskan penggantian tersebut
dilakukan, maka kemungkin yang terjadi adalah auditor mengundurkan diri atau auditor
diberhentikan paksa oleh klien.
Indonesia merupakan negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan
partner audit yang telah diberlakukan secara periodik. Peraturan tentang pergantian ini
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muncul pada tahun 2002 sebagai bentuk Keputusan dari Menteri Keuangan, keputusan
tahun

2002

diamandemen

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

359/KMK.06/2003 hal tersebut diberlakukan pada tahun 2003. Kemudian pada tanggal 5
Februari 2008, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.
17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan terbaru ini mengatur
tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan
oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang
akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Setelah satu tahun buku tidak
memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan kepada klien tersebut, akuntan
publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasannya.
Pergantian akuntan publik dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang
disepakati antara Kantor Akuntan Publik dengan pemberi tugas dan telah memutuskan
untuk tidak memperpanjang dengan penugasan baru. Penugasan auditor terjadi karena
beberapa alasan: (1) perusahaan klien merupakan merger antara beberapa perusahaan
yang semula memiliki auditor masng-masing yang berbeda, (2) kebutuhan akan adanya
jasa profesional yang lebih luas, (3) tidak puas terhadap Kantor Akuntan Publik lama, (4)
keinginan untuk mengurangi pendapatan audit, (5) merger antara beberapa Kantor
Akuntan Publik. Banyaknya prosedur yang ditempuh auditor pengganti dalam proses
pengauditan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan jika auditor tersebut
melanjutkan penerimaan penugasan. Hal ini bisa mengakibatkan lamanya pengauditan
yang berakibat juga pada penundaan penyampaian laporan keuangan auditan. (Febrianto,
2009)
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4. Ukuran KAP
Menurut SK. Menkeu No. 43/KMK.017/1997 sebagaimana diubah dengan
SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik
adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan
Publik dalam menjalankan pekerjaannya yaitu audit atas semua laporan keuangan yang
bertujuan umum di Indonesia, kecuali oranisasi pemerintah tertentu, kantor akuntan
publik juga memberikan jasa lain, seperti jasa pajak dan konsultasi. Jumlah kantor
akuntan publik dari tahun ke tahun semakin bertambah sejalan dengan perkembangan
perekonomian dan bisnis. Kantor akuntan publik yang tergolong besar hanya sedikit
jumlahnya dan umumnya bekerja sama dengan kantor akuntan yang berskala
internasional. Sebagian besar terdiri dari kantor-kantor akuntan publik kecil dengan
wilayah operasi terbatas.
Kantor akuntan publik diklasifikasikan menjadi dua yaitu kantor akuntan publik
yang berafiliasi dengan KAP Big Four dan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan
KAP non-Big Four. Kantor akuntan yang berafiliasi dengan KAP Big Four di Indonesia
menurut Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. KAP. Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young
2. KAP. Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche
Tohmatsu
3. KAP. Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan KPMG
4. KAP.Tanudiredja,Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Price Waterhouse
Coopers
Dalam mempertahankan reputasinya, ada kecendrungan dimana KAP yang
berafiliasi dengan KAP the Big Four ingin menyelesaikan audit secepat mungkin. Oleh
sebab itu, agar dapat menyelesaikan audit dalam waktu yang lebih singkat, biasanya
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sumber daya manusia didalam KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four lebih
banyak dan lebih terampil dibandingkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP non
Big Four.
Arens, Elder, dan Beasley (2011: 21) memaparkan bahwa Kantor Akuntan Publik
(KAP) bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasi
oleh seluruh perusahaan yang go public, sebagian besar dari perusahaan yang tergolong
besar, dan banyak pula dari perusahaan kecil serta organisasi nirlaba. Menurut Arens,
Elder, dan Beasley (2011: 37) Hierarki organisasi dalam suatu KAP yang khas meliputi
sekutu (partner) atau pemegang saham, manajer, supervisor, auditor senior atau
penanggung jawab, serta asisten. Tabel 2.1 mengikhtisiarkan pengalaman dan tanggung
jawab setiap tingkatan klasifikasi di dalam KAP, sifat hierarkis KAP akan membantu
meningkatkan kompetensi. Individu-individu di setiap tingkat audit mengawasi dan
menelaah pekerjaan individu lain yang berada pada tingkatan di bawahnya dalam
struktur organisasi tersebut. Seorang asisten staf baru diawasi langsung oleh auditor
senior atau penanggung jawab. Pekerjaan asisten staf ini selanjutnya di telaah oleh
penanggung jawab serta oleh manajer dan partner.
Tabel 2. 1
Ikhtisiar Tingkatan Klasifikasi di dalam KAP
Tingkat Staf

Pengalaman Rata - rata

Asisten Staf

0 - 2 tahun

Tanggung Jawab Utama
Melakukan sebagian besar pekerjaan
audit yang terperinci.

Auditor Senior atau
Penanggung Jawab

2 - 5 tahun

Mengoordinasikan dan bertanggung
jawab atas perkerjaan lapangan
audit, temasuk mengawasi dan
menelaah pekerjaan staf.
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Tingkat Staf

Pengalaman Rata - rata

Tanggung Jawab Utama

Manajer

5 - 10 tahun

Membantu penanggung jawab
merencanakan dan mengelola audit,
menelaah pekerjaan penanggung
jawab, serta membina hubungan
dengan klien. Seorang manajer
mungkin bertanggung jawab atas
lebih dari satu penugasan pada saat
yang sama.

Partner

10 tahun keatas

Menelaah keseluruhan perkerjaan
audit dan terlibat dalam keputusankeputusan audit yang signifikan.
Seorang partner adalah pemilik KAP
dan karenanya mengemban tanggung
jawab akhir dalam melaksanakan
audit dan melayani klien

Sumber : Alvin A Arens, dkk (2011 : 38)

2.2

Penelitian terdahulu
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay telah banyak

dilakukan oleh banyak peneliti di berbagai negara. Masing-masing peneliti menguji
berbagai faktor atribut perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi lamanya audit
delay sesuai dengan kondisi di negara masing-masing. Penelitian terdahulu yang
digunakan

penulis

adalah

penelitian

yang

dilakukan

di

Indonesia

serta

mengklasifikasikannya berdasarkan empat variabel independen yang digunakan yaitu
profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor, dan ukuran KAP. Hal ini tergambar
dalam tabel 2.2, sebagai berikut:

50
ANALISIS PENGARUH..., MUTIARA ANJANI, Ak.-IBS, 2013

Tabel 2. 2
Daftar Penelitian-Penelitian Terdahulu

Peneliti
Terdahulu

Sampel

Variabel
independen
yang
digunakan
Peneliti
Terdahulu
ukuran
perusahaan,
profitabilitas,
keberadaan
divisi internal
auditor, dan
ukuran KAP

Klasifikasi
Berdasarkan
Variabel
Independen
yang diteliti
penulis
profitabilitas,
ukuran
perusahaan,
dan ukuran
KAP

Titik Aryati
& mana
Theresia
(2005)

50 Perusahaan
manufaktur
yang listed di
BEI dengan
periode
pengamatan
sample tahun
2002-2004

Prabandari &
Rustiana
(2007)

37 Perusahaan
dalam industri
keuangan yang
listed di BEI
dengan periode
pengamatan
samle tahun
2002-2004

ukuran
perusahaan,
debt to asset,
pengunguman
laba/rugi,
opini auditor,
ukuran KAP

Ukuran
perusahaan
dan ukuran
KAP

Sistya
Rachmawati
(2008)

Perusahaan
manufaktur
yang Listed di
BEI dengan
periode
pengamatan
sample 20032005

Profitabilitas,
Solvabilitas,
Internal
Auditor, Size
Perusahaan,
dan ukuran
KAP

profitabilitas,
ukuran
perusahaan,
dan ukuran
KAP

Kesimpulan

variabel ukuran
perusahaan memiliki
pengaruh positif yang
signifikan terhadap
audit delay
sedangkan untuk
profitabilitas dan
ukuran KAP tidak
signifikan
mempengaruhi audit
delay.
ukuran perusahaan
yang ditinjau dari
total revenue
memiliki pengaruh
negatif terhadap audit
delay, sedangkan
untuk ukuran KAP
tidak mempengaruhi
audit delay.
Faktor internal yang
mempengaruhi audit
delay adalah ukuran
perusahaan dan
faktor eksternal
ukuran kantor
akuntan publik
sedangkan variabel
profitabilitas tidak
mempunyai pengaruh
terhadap audit delay.
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Peneliti
Terdahulu

Sampel

Dewi
Lestari
(2010)

100
perusahaan
yang
terkategori
high profile
yang listed;
tahun 2004 2008

Andi
Kartika
(2011)

perusahaanperusahaan
manufaktur
yang listed di
Bursa Efek
Indonesia
(BEI) dengan
perfiode
pengamatan
sample tahun
2006-2009
128
perusahaan
periode 20082012 yang
terdaftar di
BEI yang
terdiri dari
perusahaan
industri dan
non keuangan

Primsa
Bangun,
Subagyo &
Malem
Ukur
Taringan
(2012)

Variabel
independen
yang
digunakan
Peneliti
Terdahulu
Ukuran
Perusahaan,
Profitabilitas,
Solvabilitas,
Kualitas
Auditor, dan
Opini
Audit

Klasifikasi
Berdasarkan
Variabel
Independen
yang diteliti
penulis
profitabilitas,
ukuran
perusahaan,
dan kualitas
auditor
(ukuran KAP)

Ukuran
perusahaan,
laba/rugi
operasi, tingkat
profitabilitas,
solvabilitas,
oopini auditor,
reputasi auditor

profitabilitas,
ukuran
perusahaan,
dan ukuran
KAP (reputasi
auditor)

ukuran
perusahaan,
jenis industri,
ukuran KAP,
pergantian
auditor.

ukuran
perusahaan,
ukuran KAP,
dan pergantian
auditor

Kesimpulan

Profitabilitas dan
kualitas auditor
mempunyai pengaruh
negatif secara
signifikan terhadap
audit delay,
sedangkan ukuran
perusahaan tidak
berpengaruh terhadap
audit delay.
faktor Ukuran
perusahaan
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
audit delay.
Sedangkan faktor
Profitabilitas dan
ukuran KAP tidak
berpengaruh terhadap
audit delay.
Faktor ukuran KAP
memiliki pengaruh
negatif secara
signifikan terhadap
audit delay,
sedangkan untuk
faktor ukuran
perusahaan dan
pergantian auditor
tidak mempengaruhi
audit delay secara
signifikan.

Sumber : Dirangkum dari Berbagai Sumber Jurnal
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2.3

Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Hipotesis

Gambar 2. 3
Kerangka Penelitian

Variabel Inpenden

Variabel Dependen

Profitabilitas
(X1)

Ukuran Perusahaan
(X2)

Audit Delay
(Y)

Pergantian Auditor
(X3)

Ukuran KAP
(X4)

Sumber : Olahan Penulis
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Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yang diduga dipengaruhi
oleh empat variabel independen yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan
hipotesis yang akan dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dan
penelitian sebelumnya. Keempat variabel independen tersebut adalah profitabilitas,
ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP. Kemudian dilakukan pengujian
hipotesis dengan alat statistik yang telah ditetapkan. Sehingga dari hasil tersebut dapat
diketahui rata-rata audit delay yang terjadi pada sektor perbankan di Indonesia,
bagaimana pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel dependennya yaitu
audit delay, dan apakah keempat variabel independen tersebut dapat secara bersamasama mempengaruhi audit delay.

2.3.2 Perumusan Hipotesis
2.3.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay
Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai
oleh suatu operasional perusahaan, serta menunjukan indikator dan keberhasilan
perusahaan. Laba menunjukan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
sehingga dapat dikatakan bahwa laba merupakan berita baik (good news). Perusahaan
yang mempunyai kabar baik (good news) cenderung menyampaikan laporan
keuangannya tepat waktu. Profitabilitas yang tinggi atau laba juga menandakan harga
saham akan meningkat pada tahun sekarang maupun mendatang yang akan dijadikan
perhitungan dalam membuat keputusan bisnis bagi investor, sehingga dijadikan
pertimbangan sendiri bagi perusahaan agar mempercepat waktu audit dan publikasi
laporan keuangan ke publik. Contoh: Mempercepat penugasan audit, sampel menjadi
lebih sedikit, dan memperbanyak jumlah auditor untuk efesiensi waktu. Hal ini didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Widyanti yang menemukan bahwa
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profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap audit delay sehingga waktu untuk
menyelesaikan audit menjadi lebih pendek
Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang negatif akan
membawa reaksi negatif dari pasar dan turunnya penilaian atas kinerja perusahaan.
Menurut Na’im (1998) jika suatu perusahaan mengalami kerugian, biasanya auditor akan
lebih membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan proses audit atau
membutuhkan jangka waktu pelaporan audit yang lebih lama. Hal tersebut sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2005) yang menunjukkan bahwa audit
delay dipengaruhi oleh profitabilitas. Lestari (2010) juga menunjukkan bahwa variabel
independen yang diujikan dalam penelitian tersebut, salah satunya adalah profitabilitas
yang dinyatakan dalam return on assets mempengaruhi audit delay.
Sedangkan beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang sebaliknya.
Wirakusuma (2004) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi rentang
waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan. Aryati dan Theresia (2005)
menyatakan bahwa probabilitas tidak signifikan mempengaruhi audit delay di Indonesia.
Rachmawati (2008) juga menunjukkan bahwa variabel PROFIT yang diproksi dengan
return on assets tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan.
Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti telah dijelaskan di atas,
maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:
Ho1

: Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit
delay.

Ha1

: Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.
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2.3.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay
Auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan besar memiliki
kecenderungan untuk mempertahankan kliennya dengan memberikan servis terbaik
termasuk kecepatan proses audit yang dilakukannya. Lebih jauh, perusahaan besar
biasanya memiliki berbagai keunggulan. Pertama, perusahaan memiliki sumber daya
yang besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan teknologi yang mendukung sistem
informasi akuntansi yang canggih sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan
lebih cepat. Kedua, perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang baik,
semakin kecil risiko salah saji sehingga laporan keuangan dapat dipercaya. Risiko audit
yang kecil ini membuat sample (bukti) menjadi lebih sedikit, kepercayaan auditor
terhadap kewajaran asersi manajemen semakin tinggi, dan ruang lingkup audit menjadi
kecil, hal tersebut membuat auditor memerlukan waktu yang lebih sedikit dalam proses
auditnya.
Penelitian dari Wirakusuma (2004) dan Aryati dan Theresia (2005) menunjukan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, karena
manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi audit delay dan
penundaan laporan keuangan yang disebabkan perusahaan besar senantiasa diawasi
secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan, dan oleh agen regulator.
Disamping itu, ukuran perusahaan yang besar juga memiliki alokasi dana yang memadai
untuk membayar biaya audit (audit fees) yang lebih besar, hal ini menyebabkan
perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki audit
delay yang lebih pendek. Namun hasil penelitian dari Lestari (2010) tidak dapat
membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.
Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti telah dijelaskan di atas,
maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:
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Ho2

: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
audit delay.

Ha2

: Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap audit
delay.

2.3.2.3 Pengaruh Pergantian Auditor Terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil dari penelitian Ettredge, Chan, dan Sun (2005) adanya
pergantian auditor dapat menyebabkan semakin panjangnya audit delay dikarenakan
ketika perusahaan tersebut melakukan pergantian pada auditornya, auditor yang baru
akan membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya dan
mengenali serta memahami bisnis kliennya. Auditor biasanya menetapkan risiko bawaan
yang tinggi pada penugasan pertama dan menguranginya secara perlahan di tahun-tahun
berikutnya setelah memperoleh pengalaman, hal tersebut menyebabkan pemeriksaan
terhadap penugasan pertama akan dilakukan dengan lebih teliti dibandingkan dengan
pemeriksaan terhadap penugsasan ulang, jadi waktu yang dibutuhkan oleh auditor baru
untuk melaksanakan pemeriksaan lebih banyak sehingga berdampak pada audit delay
yang lebih panjang, tetapi hasil yang berbeda dikemukakan pada penelitian Bangun,
Subgayo dan Taringan (2012) dimana penelitian tersebut membuktikan bahwa
pergantian auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.
Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti telah dijelaskan di atas,
maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:
Ho3

: Pergantian auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
audit delay.

Ha3

: Pergantian auditor berpengaruh secara signifikan terhadap audit
delay.
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2.3.2.4 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Audit Delay
KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four umumnya memiliki sumber daya
yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor; fasilitas, sistem dan
prosedur pengauditan yang digunakan, dll) dibandingkan dengan KAP yang berafiliasi
dengan KAP Non Big Four sehingga KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four
akan dapat menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut
menimbulkan dugaan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan
KAP the Big Four cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit bila dibandingkan
dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP Non Big Four, hal ini sejalan dengan
pernyataan Hossain dan Taylor (1998) bahwa KAP yang besar (berafiliasi dengan KAP
the Big Four) memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyelesaikan kerja audit lebih
cepat untuk mempertahankan reputasi mereka. Jika tidak, KAP tersebut tidak akan
memperoleh penugasan sebagai auditor independen lagi oleh klien di tahun selanjutnya.
Selain itu, KAP yang besar dan terkenal memiliki sumber daya manusia yang lebih
banyak daripada KAP yang lebih kecil sehingga KAP besar cenderung dapat
menyelesaikan kerja audit lebih cepat daripada KAP yang lebih kecil sehingga KAP
besar cenderung dapat menyelesaikan kerja audit lebih cepat daripada KAP yang lebih
kecil (Lestari, 2010).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) menghasilkan
kesimpulan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay secara signifikan, hal
ini juga didukung oleh penelitian Bangun, Subagyo, dan Tarigan (2012) Sementara
penelitian yang dilakukan Hossain dan Taylor (1998) serta Prabandari dan Rustiana
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(2007) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran KAP
terhadap lamanya audit delay sebagaimana dihipotesiskan dalam penelitian mereka.
KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four umumnya memiliki sumber daya
yang lebih besar(kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor; fasilitas; sistem dan
prosedur pengauditan yang digunakan, dll) dibandingkan dengan KAP yang berafiliasi
dengan KAP Non Big Four sehingga KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four
akan dapat menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut
menimbulkan dugaan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan
KAP the Big Four cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit bila dibandingkan
dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP Non Big Four.
Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti telah dijelaskan di atas,
maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:
Ho4

: Ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit
delay.

Ha4

: Ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.

Dan keempat variabel independen tersebut secara simultan dapat disusun
hipotesis penelitian sebagai berikut :
Ho5

: Profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran
KAP secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap audit delay.

Ha5

: Profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran
KAP secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
audit delay.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Obyek Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan sasaran untuk menguji pengaruh profitabilitas,

ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP terhadap Audit Delay. Dimana
obyek yang menjadi bahan penelitian penulis adalah seluruh perusahaan yang termasuk
dalam kategori sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode
tahun 2009 sampai dengan 2012.

3.2.

Populasi dan Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi. (Sekaran dan Bougie, 2010:263) Artinya

tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau
unsur yang akan kita teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang
go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember dan telah diaudit untuk periode 2009, 2010, 2011,
dan 2012. Pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive
sampling, dimana menurut Sekaran dan Bougie (2010:276) Purposive sampling
merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dalam non probability sampling, yang
mana teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan peluang atau kesempatan yang
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Purposive
sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan atau
kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik penelitian yang ditentukan oleh penulis.
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Pemilihan sampel dalam penelitian ini mempertimbangkan beberapa kriteria
sebagai berikut :
1. Sektor perbankan yang terdaftar dan aktif di BEI selama periode penelitian
tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.
2. Emiten yang masing-masing melaporkan laporan keuangan dengan tahun
buku yang berakhir 31 Desember 2009, 2010, 2011 dan 2012.
3. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2009 -31 Desember 2012
4. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan laporan
keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen beserta opini audit dan
tanggal auditnya yang dipublikasikan dan dapat diakses dari tahun 2009 –
2012.
5. Data yang digunakan oleh peneliti lolos dari uji normalitas dan uji asumsi
klasik.

3.3

Jenis dan Sumber Data
Dilihat dari tujuan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah

pengujian hipotesis atau sering disebut dengan hypothesis testing (Sekaran dan Bougie,
2010). Menurut Sekaran dan Bougie (2010:108), hypothesis testing merupakan suatu
jenis penelitian yang menjelaskan bagaimana sifat dari suatu hubungan antara variabel
tertentu (baik itu hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen) dan
untuk memprediksi bagaimanakah hasil dari suatu hubungan yang diteliti.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, peneliti tidak langsung
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berhubungan kepada objek yang bersangkutan tetapi data tersebut telah dikumpulkan
oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data
(Sekaran dan Bougie, 2010:184). Data tersebut dapat berasal dari berbagai macam buku
literature, arsip, dokumen, serta data mengenai laporan keuangan yang dimiliki oleh
instansi bersangkutan atau melalui media informasi lainnya.
Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder tersebut
diperoleh dari hasil pengamatan Laporan Tahunan sektor perbankan yang terdaftar pada
tahun pengamatan 2009 – 2012 melalui situs www.idx.co.id. Data-data yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain:
1. Laba Sebelum Pajak
Informasi laba sebelum pajak diperoleh dari laporan laba/rugi yang
dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan.
2. Nilai total aset
Informasi nilai total aset diperoleh dari neraca perusahaan. Nilai total aset
dalam penelitian ini digunakan sebagai proksi dari ukuran perusahaan.
3. Kantor Akuntan Publik dan Nama Auditor Independen
Kantor akuntan publik dan nama auditor independen diperoleh dari laporan
auditor independen yang terlampir dalam laporan keuangan auditan. Apabila
laporan auditor independen perusahaan sampel tidak tersedia dalam laporan
keuangan perusahaan yang dipublikasikan untuk satu tahun, maka data
tersebut tidak diambil karena tidak masuk kedalam kriteria data penelitian.
4. Tanggal Laporan Audit
Tanggal laporan auditor independen diperoleh dari laporan auditor independen
yang terlampir dalam laporan keuangan auditan. Dalam hal ini terdapat dual
dating, maka tanggal laporan audit yang diambil adalah tanggal paling akhir
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karena auditor masih memilki tanggung jawab atas audit laporan keuangan
perusahaan hingga tanggal akhir tertentu, meskipun terbatas pada hal-hal
tertentu. Data ini diperlukan untuk menghitung lamanya audit delay. Apabila
laporan auditor independen perusahaan sampel tidak tersedia dalam laporan
keuangan perusahaan yang dipublikasikan untuk satu tahun, maka data audit
delay tersebut dianggap tidak memenuhi kriteria.

3.4

Operasionalisasi Variabel
Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam proposal

ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki 6 variabel yang terlibat, yaitu:
a.

Variabel dependen (Y): Audit Delay

b.

Variabel independen (X):
1. Profitabilitas = X1
2. Ukuran Perusahaan = X2
3. Pergantian Auditor = X3
4. Ukuran KAP = X4

Definisi oprasional variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu
di lakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional variabel–
variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
3.4.1 Variabel Dependen (terikat)
a. Audit Delay [AUDELAY]
Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Audit
Delay, yaitu rentang waktu pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan,
diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh
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laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan
perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31
Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen
(Prabandari dan Rustiana, 2007). Dalam penelitian ini,

audit delay

diproksikan dengan jumlah hari antara tanggal berakhirnya periode
laporan keuangan dengan tanggal laporan audit oleh kantor akuntan
publik.

3.4.2 Variabel Independen (bebas)
a. Profitabilitas [ROA]
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan
keuntungan. Pengukuran variabel ini menggunakan return on assets yang
dilambangkan dengan ROA. Hal tersebut mengacu upada penelitian Titik
Aryati dan Maria Theresia (2005).
b. Ukuran Perusahaan [ASSET]
Ukuran perusahaan dinyatakan dengan total aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan sampel. Total aktiva adalah seluruh sumber daya yang
dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai nilai ekonomis yang
bermanfaat pada masa yang akan datang. Variabel ini menggunakan total
aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan hal ini mengacu pada penelitian
Titik Aryati dan Maria Theresia (2005). Dalam hal ini, peneliti mengubah
nominal rupiah menjadi Ln (natural logarithm) agar dapat menyesuaikan
variabel-variabel lain yang menggunakan dummy sebagai koefisiennya.
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Sehingga, tidak terjadi gap yang terlalu besar diantara variabel
independen yang lain.
c. Pergantian Auditor [SWITCH]
Dalam penelitian ini, pergantian auditor dilihat dari adanya pergantian
auditor eksternal antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya selama
periode penelitian. Variabel pergantian auditor diproksikan dengan
variabel dummy dimana perusahaan yang diaudit oleh seorang akuntan
publik yang berbeda dengan tahun sebelumnya diberi kode “1” dan
perusahaan yang diaudit oleh seorang akuntan publik yang sama diberi
kode “0”. Pengukuran ini juga digunakan oleh Ettredge, Chan, dan Sun
(2005) serta Bangun, Subagyo, dan Tarigan (2012).
d. Ukuran Kantor Akuntan Publik [KAP]
Dalam penelitian ini, auditor independen dikelompokkan menjadi dua
kelompok, yaitu kantor akuntan publik Big Four (Deloitte Touche
Tohmatsu, Ernst & Young, Klynveld Peat Marwick Goerdeler, dan
Pricewaterhouse Cooper), dan kantor akuntan publik non big four. KAP
yang berukuran besar diasosiasikan dengan varibel dummy dimana
perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang berafiliasi
dengan ‘big four’ diberikan ‘1’ dan perusahaan yang diaudit oleh selain
kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan ‘big four’ diberikan ‘0’, hal
ini mengacu pada penelitian Titik Aryati dan Maria Theresia (2005) yang
selaras dengan penelitian Hossain dan Taylor (1998) serta Bangun,
Subagyo, dan Tarigan (2012).
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Tabel 3. 1
Pengukuran Variabel dan Operasional Variabel
Variabel yang
diukur
1) Variabel
Dependen
Audit Delay

2) Variabel
Independen
Profitabilitas

Ukuran
Perusahaan

Pergantian
Auditor

Ukuran Kantor
Akuntan
Publik (KAP)

Skala
Statistik

Sumber
data

Konsep Variabel

Indikator

Perbedaan waktu antara
tanggal laporan
keuangan dengan
tanggal laporan audit
independen.

Tanggal penutupan
Rasio
tahun buku hingga
tanggal
ditandatanganinya
laporan audit
(tanggal opini audit).

Sekunder

Jumlah keuntungan
yang diperoleh
perusahaan dengan
membandingkan laba
bersih dengan total
asset.
Ukuran suatu
perusahaan yang dilihat
dari jumlah seluruh aset
yang dimiliki suatu
perusahaan.
Melakukan pergantian
auditor eksternal selama
tahun penelitian.

Rasio
ROA (return on
asset)
=
(Laba sebelum pajak
dibagi dengan ratarata total aset) x
100%
Besarnya total asset, Rasio
menggunakan Ln
total asset.

Sekunder

Jenis Kantor KAP yang
mengaudit laporan
keuangan suatu
perusahaan

0 diaudit dengan
akuntan publik yang
sama
1 diaudit oleh
akuntan publik yang
berbeda
0 untuk KAP yang
berafiliasi dengan
KAP non Big Four
1 untuk KAP yang
berafiliasi dengan
KAP Big Four

Sekunder

Nominal Sekunder

Nominal Sekunder

Sumber: Olahan Penulis
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3.5

Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode,
yaitu :
1. Metode Kepustakaan
Dalam metode ini, penulis mengumpulkan berbagai informasi dan data yang
terkait mengenai materi penelitian dengan mempelajari berbagai jurnal dan
buku, baik dari asing maupun lokal.
2. Metode Dokumentasi
Metode ini digunakan penulis dengan mengumpulkan data eksternal berupa
pengamatan terhadap laporan keuangan perusahaan yang terpublikasi yang
diperoleh dari media internet.

3.6

Metode Analisis Data

3.6.1 Teknik Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data panel. Data panel
(pooled data) adalah data yang bersifat runtut waktu dan silang tempat, sehingga terdiri
atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode (Winarno, 2011:2.5). Data runtut
waktu (time series) menurut Widarjono (2009:9) merupakan sekumpulan observasi
dalam rentang waktu secara kontinu. Misalnya data mingguan (harga saham, nilai tukar),
data bulanan (Indeks Harga Konsumen), data kuartalan (jumlah uang beredar, dan data
tahunan (output nasional atau GDP). dan pendapat yang serupa dipaparkan oleh Winarno
(2011:2.3) bahwa time series merupakan data suatu objek yang terdiri atas beberapa
periode, data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data
mingguan, data bulanan, data tahunan dan lain sebagainya, sehingga data yang bersifat
time series harus dijaga urutannya.
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Untuk data silang tempat (cross section) menurut Widarjono (2009:4) merupakan
data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Sama halnya dengan
pendapat Winarno (2011:2.4) yaitu cross section merupakan data yang terdiri atas
beberapa atau banyak objek atau disebut observasi, dengan beberapa jenis data, dan data
yang dikumpulkan pada suatu titik waktu, seperti snapshot (potret) pada suatu waktu
tertentu.
Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
metode analisis kuantitatif dengan menggunakan program komputer pengolahan data
statistik, yaitu menggunakan program software EViews (Econometric Views) versi 7
yang merupakan program komputer berbasis Windows yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang berbentuk time series, cross section, maupun data
panel. Oleh sebab itu EViews banyak dipakai untuk analisa statistika dan ekonometri.

3.6.2 Uji Normalitas
Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal.
Menurut Widarjono (2009:49), uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan
terdistribusi normal. Untuk itulah uji normalitas sangat diperlukan dalam penelitian ini.
Dalam analisis multivariate, para peneliti menggunakan pedoman bahwa jikalau
setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal
(Winarno, 2011:5.37), Apabila analisis melibatkan 4 variabel, maka diperlukan data
sebanyak 4 x 30 = 120. Meskipun demikian, untuk menguji dengan lebih akurat,
diperlukan alat analisis dan Eviews yang menggunakan beberapa cara untuk mengetahui
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suatu data itu normal atau tidak, salah satunya dengam menggunakan uji Jargue-Bera
test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :
H₀ : Data terdistribusi normal
Ha : Data tidak terdistribusi normal
Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H₀ yang
artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2011). Terkait dengan hasil uji
normalitas atas residual data berdasarkan model penelitian terhadap seluruh observasi
yang menunjukan bahwa residual data tidak terdistribusi dengan normal, maka perlu
melakukan outliers. Outliers dilakukan untuk membersihkan nilai-nilai ekstrim pada
hasil observasi (sampel), data outliers terjadi karena kombinasi unik yang terjadi dan
nilai-nilai yang dari observasi tersebut sangat berbeda dari observasi-observasi lainnya.
Apabila ditemukan data outliers, maka data yang bersangkutan harus dikeluarkan dari
analisis lebih lanjut. Pengujian outliers data dalam studi ini menggunakan pendekatan
multivariate dengan bantuan program aplikasi statistik Eviews 7.

3.6.3 Penentuan Model Regresi Data Panel
Menurut Widarjono (2009) ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk
mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan
Random Effect. Metode common effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk
mengestimasi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross
section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar
waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS)
untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi common
effect. Dalam pendekatan common effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun
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waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun
waktu (Widarjono, 2009).
Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan
menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini
didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar
waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa
koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2009).
Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan untuk
mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga
membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada
akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan
variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode random effect. Didalam model
ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu
dalam mengestimasi data panel (Widarjono, 2009).
Untuk memilih model yang tepat maka sebelumnya harus dilakukan beberapa
pengujian terlebih dahulu, (Agus Widarjono, 2007) yaitu :
a. Uji Chow-test
yaitu pengujian untuk memilih antara metode Common atau Fixed effect. Pada
uji chow-test dilakukan dengan cara menghitung uji statistik F, dengan rumus :
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Keterangan :
RSS1 =

Nilai Residual Sum of Squares (Common)

RSS2 =

Niali Residual Sum of Square (Fixed)

n

=

Jumlah perusahaan (cross section)

nT

=

Jumlah seluruh sampel

k

=

Jumlah variabel independen

Hipotesa yang digunakan :
Ho : model common effect
Ha : model fixed effect
Penentuan hasil pengujian :
Jika nilai statistik F hitung > F tabel, maka Ho ditolak (model Fixed Effect)
Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima (model Common Effect)
b. Uji Hausman-test
yaitu pengujian untuk memilih antara metode Fixed Effect atau Random Effect.
Pengujian Hausman-test bisa langsung diolah dengan menggunakan EViews 7. Statistik
uji Hausman mengikuti statistik Chi Square.
Hipotesa yang digunakan :
H₀ : model random effect
Ha : model fixed effect
Penentuan hasil pengujian :
Jika nilai statistik Hausman > nilai kritis chi-squares, maka Ho ditolak (model Fixed)
Jika nilai statistik Hausman ≤ nilai kritis chi-square, maka Ho diterima (model Random)
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Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect
2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model Common Effect
Ha : Menggunakan model Fixed Effect
Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Common Effect (OLS)
tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan
apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda
antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F
hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari
0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common Effect. Jika Ho
diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho
maka selanjutnya melakukan Uji Hausman.
3. Estimasi dengan Random Effect
4. Melakukan Uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model Random Effect
Ha : Menggunakan model Fixed Effect
Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah
penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada
ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan
Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di
lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu uji
hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya yang tidak berbeda, sehingga uji
Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square
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hitung lebih kecil dari Chi Square tabel, maka H₀ diterima yang artinya menggunakan
model Random Effect. Jika H₀ diterima, maka selesai sampai di uji Hausman saja
(Widarjono, 2009).

3.6.4 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model
telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang
ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias
Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non
multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). Oleh
karena itu pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi :
3.6.4.1 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada atau tidaknya
multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel
independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka
diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi
relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas.
Adanya

multikolinieritas

masih

menghasilkan

estimator

yang

BLUE,

tetapi

menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2009).
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3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau
tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan
melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun
hipotesis, yaitu :
H₀ : Tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Ada heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%
maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2009).
3.6.4.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi berarti adanya korelasi antara residual satu observasi dengan
residual observasi lainnya. Data runtut waktu (time series) diduga seringkali
mengandung unsur autokorelasi, karena berdasarkan sifatnya data masa sekarang
dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya, sedangkan data cross section diduga
jarang ditemui adanya unsur autokorelasi (Widarjono, 2009:141). Persamaan regresi
yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi,
maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi.
Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya
dapat dilakukan dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis
dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut :
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H₀ : Tidak ada autokorelasi
Ha : Ada autokorelasi
Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*Rsquare lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi
(Widarjono, 2009).

3.6.5 Analisis Regresi Berganda
Menurut Widarjono (2009) analisis regresi merupakan suatu analisis yang
mengukur pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).
Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas
(X1,X2,X3,...,Xn), maka analisis itu dinamakan analisis regresi linier berganda. Analisis
tersebut dikatakan linier karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami
peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus .
Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen
berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen
apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian
ini dilakukan analisis apakah variabel independen, yaitu profitabilitas, ukuran
perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP berpengaruh terhadap variabel dependen
yaitu audit delay. Selain itu, dilakukan juga untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Model yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
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Y i,t

= b₀ + β₁X₁ i,t + β₂X₂ i,t + β₃X₃ i,t + β₄X₄ i,t + ε i,t

Keterangan:
Y i,t

= Audit Delay (AUDELAY) perusahaan i pada periode t

b₀

= Konstanta

β₁, β₂, β₃, β₄

= Koefisien regresi X₁,X₂,X₃,X₄

X₁i,t

= Profitabilitas (ROA) perusahaan i pada periode t

X₂i,t

= Ukuran Perusahaan (LnASSET) perusahaan i pada periode t
(dirubah dari rupiah menjadi ln)

X₃i,t

= Pergantian Auditor (SWITCH) perusahaan i pada periode t

X₄i,t

= Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) perusahaan i pada
periode t

ε i,t

= Variabel Pengganggu

3.6.6 Teknik Pengujian Hipotesis
3.6.6.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel-variabel independen secara
individual mempengaruhi variabel dependen. MenurutWidarjono (2009:65) hipotesis
yang digunakan pada pengujian parsial adalah :
H₀

: Tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan antara variabel
independen dengan variabel dependen. (bi = 0)

Hа

: Terdapat pengaruh parsial yang signifikan antara variabel independen
dengan variabel dependen. (bi ≠ 0)
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Dalam rumusan hipotesis di atas, maka terdapat kriteria dalam penentuan
penerimaan atau penolakan H₀, yaitu :
Jika ρ-value ≤ 0,05, maka H₀ ditolak dan menerima Ha(terdapat pengaruh secara
signifikan)
Jika ρ-value > 0,05, maka H₀ diterima (tidak terdapat pengaruh secara
signifikan).

3.6.6.2 Uji Simultan (Uji F)
Pengujian simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variable dependen. Nilai yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah nilai F
hitung dengan F tabel. Menurut Widarjono (2009:67) hipotesis yang digunkan ialah :
H₀

: Tidak ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen
terhadap variabel dependen. (b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0)

Hа

: Ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen
terhadap variabel dependen. (b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0)

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini dengan tingkat signifikansi
5%, adalah :
1) Jika nilai ρ-value ≤ 0,05, maka H₀ ditolak dan menerima Ha.
2) Jika nilai ρ-value > 0,05, maka H₀ diterima.
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3.6.6.3 Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bentuk fungsi harus
mencakup (fit) data dengan sebaik-baiknya, dengan begitu model yang dihasilkan akan
memiliki kekuatan prediksi yang baik. Kriteria ini disebut dengan kriteria goodness of fit
yang didasarkan pada nilai R². Semakin besar R² maka semakin banyak proporsi variabel
terikat (dependent variable) yang bisa dijelaskan oleh variabel bebasnya (independent
variable), dengan begitu dapat dikatakan model tersebut baik. Nilai koefisien regresi
terletak diantara 0 dan 1. Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen yang
digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen, yang mana
semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, jika R² = 0 berarti
tidak ada sedikitpun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen
terhadap variabel dependen (Winarno, 2011).
Dapat disimpulkan bahwa bagus tidaknya suatu model bukanlah ditentukan oleh
R² yang tinggi, namun harus lebih memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari
variabel independen dengan variabel dependen dan arti statistik. Dikarenakan penelitian
ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain
yaitu nilai adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan
ukuran sampel (Widarjono, 2009:182).
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor perbankan

yang terdaftar dan telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI dipilih sebagai
sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama di
Indonesia. Pemilihan sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI
didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, adanya regulasi kepada perusahaan
publik yang terdaftar di BEI yang mewajibkan adanya audit atas laporan keuangan
perusahaan oleh auditor independen. Kedua ketersediaan laporan keuangan perusahaan
perbankan kepada publik. Pada saat ini terdapat 32 bank yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia. Berikut adalah daftar bank yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yaitu :
Tabel 4. 1
Daftar Populasi Bank Yang Terdaftar Pada BEI
No. Kode Saham

Nama Bank

Tanggal IPO

1

AGRO

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

08 Agustus 2003

2

BABP

Bank ICB Bumiputera Tbk.

15 Juli 2002

3

BACA

Bank Capital Indonesia Tbk.

04 Oktober 2007

4

BAEK

Bank Ekonomi Raharja Tbk.

08 Januari 2008

5

BBCA

Bank Central Asia Tbk

31 Mei 2000

6

BBKP

Bank Bukopin Tbk

10 Juli 2006

7

BBNI

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

25 Nopember 1996

8

BBNP

Bank Nusantara Parahyangan Tbk

10 Januari 2001

9

BBRI

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

10 Nopember 2003
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No. Kode Saham

Nama Bank

Tanggal IPO

10

BBTN

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

17 Desember 2009

11

BCIC

Bank Mutiara Tbk

25 Juni 1997

12

BDMN

Bank Danamon Indonesia Tbk

06 Desember 1989

13

BEKS

Bank Pundi Indonesia Tbk

13 Juli 2001

14

BJBR

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

08 Juli 2010

Banten Tbk
15

BJTM

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

12 Juli 2012

Tbk
16

BKSW

Bank QNB Kesawan Tbk

21 Nopember 2002

17

BMRI

Bank Mandiri (Persero) Tbk

14 Juli 2003

18

BNBA

Bank Bumi Arta Tbk

31 Desember 1999

19

BNGA

Bank CIMB Niaga Tbk

29 Nopember 1989

20

BNII

Bank Internasional Indonesia Tbk

21 Nopember 1989

21

BNLI

Bank Permata Tbk

15 Januari 1990

22

BSIM

Bank Sinarmas Tbk

13 Desember 2010

23

BSWD

Bank Of India Indonesia Tbk

01 Mei 2002

24

BTPN

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

12 Maret 2008

25

BVIC

Bank Victoria International Tbk

30 Juni 1999

26

INPC

Bank Artha Graha Internasional Tbk

29 Agustus 1990

27

MAYA

Bank Mayapada Internasional Tbk

29 Agustus 1997

28

MCOR

Bank Windu Kentjana International Tbk

03 Juli 2007

29

MEGA

Bank Mega Tbk.

17 April 2000

30

NISP

Bank OCBC NISP Tbk

20 Oktober 1994

31

PNBN

Bank Pan Indonesia Tbk

29 Desember 1982

32

SDRA

Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk

15 Desember 2006

Sumber : www.idx.co.id
Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini,
terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam penggunaan sampel, sebagai
berikut :
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Tabel 4. 2
Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan
Kriteria Sampel
Sektor perbankan yang terdaftar dan aktif di BEI sampai dengan tahun
2012. (32 bank x 4 tahun)
Sektor perbankan yang delisting atau tidak aktif, atau belum
terdaftar di BEI pada awal periode penelitian tahun 2009. (4 bank x 4 tahun)
Emiten yang tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap dengan
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2009, 2010, 2011, dan 2012.

Jumlah
128

(16)

0

Outliers

(43)

Total seluruh sampel penelitian (Observasi)

69

Sumber : IDX, Situs Bank Terkait, diolah
Berdasarkan Tabel 4.2, terdapat 4 perusahaan yang mulai terdaftar di bursa
setelah tahun 2009, yaitu Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat Banten Tbk, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan Bank
Sinarmas Tbk. Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model
penelitian terhadap seluruh observasi yang menunjukan bahwa residual data tidak
terdistribusi dengan normal, maka penulis melakukan outliers. Outliers adalah data yang
memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang berbeda jauh bila
dibandingkan dengan observasi lainnya, hal ini menyebabkan model penelitian menjadi
kurang baik, sehingga harus dikeluarkan.
Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat terdapat 43 outliers yang dikeluarkan, sehingga
terpilih sebanyak 69 observasi. Berikut ini merupakan daftar observasi yang dijadikan
sebagai outliers dalam penelitian :
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Tabel 4. 3
Daftar Outliers
No.

Kode Saham

Tahun

1

AGRO

2009

2

AGRO

2012

3

BABP

2009

4

BBCA

2010

5

BBCA

2011

6

BBNP

2010

7

BBRI

2009

8

BBRI

2010

9

BBRI

2012

10

BCIC

2009

11

BCIC

2010

12

BCIC

2011

13

BCIC

2012

14

BDMN

2009

15

BDMN

2010

16

BDMN

2011

17

BDMN

2012

18

BKSW

2010

19

BMRI

2010

20

BNGA

2009

21

BNGA

2012

22

BNII

2010

23

BNII

2012

24

BNLI

2009

25

BNLI

2010

26

BNLI

2011

27

BTPN

2009
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No.

Kode Saham

Tahun

28

BTPN

2010

29

BTPN

2012

30

INPC

2009

31

MCOR

2009

32

MEGA

2010

33

NISP

2009

34

NISP

2010

35

NISP

2011

36

NISP

2012

37

PNBN

2009

38

PNBN

2010

39

PNBN

2012

40

SDRA

2009

41

SDRA

2010

42

SDRA

2011

43

SDRA

2012

Sumber : Olahan Penulis
Pada tabel 4.3 terlihat dari 43 observasi yang di outliers terdapat 4 perusahaan
yang mengalami outliers secara keseluruhan yaitu Bank Mutiara Tbk, Bank Danamon
Indonesia Tbk, Bank OCBC NISP Tbk, dan Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, maka
ditetapkan sebanyak 24 bank yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dari
jumlah populasi sebanyak 32 bank. Daftar bank yang digunakan sebagai sampel adalah
sebagai berikut :

83
ANALISIS PENGARUH..., MUTIARA ANJANI, Ak.-IBS, 2013

Tabel 4. 4
Daftar Sampel Penelitian
No.

Kode Saham

Nama Bank

Tanggal IPO

1

AGRO

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

08 Agustus 2003

2

BABP

Bank ICB Bumiputera Tbk

15 Juli 2002

3

BACA

Bank Capital Indonesia Tbk

04 Oktober 2007

4

BAEK

Bank Ekonomi Raharja Tbk

08 Januari 2008

5

BBCA

Bank Central Asia Tbk

31 Mei 2000

6

BBKP

Bank Bukopin Tbk

10 Juli 2006

7

BBNI

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

25 Nopember 1996

8

BBNP

Bank Nusantara Parahyangan Tbk

10 Januari 2001

9

BBRI

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

10 Nopember 2003

10

BEKS

Bank Pundi Indonesia Tbk

13 Juli 2001

11

BKSW

Bank QNB Kesawan Tbk

21 Nopember 2002

12

BMRI

Bank Mandiri (Persero) Tbk

14 Juli 2003

13

BNBA

Bank Bumi Arta Tbk

31 Desember 1999

14

BNGA

Bank CIMB Niaga Tbk

29 Nopember 1989

15

BNII

Bank Internasional Indonesia Tbk

21 Nopember 1989

16

BNLI

Bank Permata Tbk

15 Januari 1990

17

BSWD

Bank Of India Indonesia Tbk

01 Mei 2002

18

BTPN

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

12 Maret 2008

19

BVIC

Bank Victoria International Tbk

30 Juni 1999

20

INPC

Bank Artha Graha Internasional Tbk

29 Agustus 1990

21

MAYA

Bank Mayapada Internasional Tbk

29 Agustus 1997

22

MCOR

Bank Windu Kentjana International Tbk

03 Juli 2007

23

MEGA

Bank Mega Tbk

17 April 2000

24

PNBN

Bank Pan Indonesia Tbk

29 Desember 1982

Sumber : Olahan Penulis
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4.2

Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif
Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan informasi antara lain,jumlah
sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi
pada masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen, yang
dihitung berdasarkan data secara keseluruhan.
Tabel 4. 5
Statistik Deskriptif
AUDEL

ROA

ASSET

SWITCH

KAP

Mean

69.65179 1.700445 89.112.514.128.668

0.562500

0.651786

Median

73.50000 1.845530 21.040.545.500.000

1.000000

1.000000

Maximum

137.0000 4.700745 635.618.708.000.000

1.000000

1.000000

Minimum

23.00000 -11.13498

0.000000

0.000000

Std. Dev.

19.34034 2.044915 139.833.048.539.019

0.498308

0.478545

1.425.576.000.000

Sumber : Olahan Penulis
Berdasarkan tabel 4.5, maka dapat diketahui bahwa :
1. Rata-rata dari variabel Audit Delay pada perusahaan yang termasuk dalam sektor
perbankan periode 2009-2012 adalah sebesar 69,65 hari dimana lama audit delay
terpanjang mencapai 137 hari dicapai oleh Bank Mutiara Tbk., tahun 2011 dan
lama audit delay terpendek yaitu 23 hari terjadi pada Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk., tahun 2012. Dengan standar deviasi audit delay sebesar 19,34
hari, yang berarti bahwa terdapat simpangan rata-rata pada audit delay sebesar
19,34 hari dari perusahaan yang diteliti.
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2. Rata-rata dari variabel Profitabilitas yang diproksi berdasarkan Return on Asset
(ROA) pada perusahaan yang termasuk dalam sektor perbankan periode 20092012 adalah sebesar 1,7% dimana ROA tertinggi yang mencapai 4,7% dicapai
oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., tahun 2012 dan ROA terendah
yaitu –11,13% terjadi pada Bank Pundi Indonesia Tbk, tahun 2010 dengan
standar deviasi ROA sebesar 2,04%, yang berarti bahwa terdapat simpangan ratarata pada profitabilitas sebesar 2,04% hari dari perusahaan yang diteliti.
3. Rata-rata dari variabel Ukuran Perusahaan yang diproksi berdasarkan total asset
pada perusahaan yang termasuk dalam sektor perbankan periode 2009-2012
adalah sebesar Rp89.112.514.128.668,00, dimana ukuran perusahaan tertinggi
yang mencapai Rp635.618.708.000.000,00 dicapai oleh Bank Mandiri (Persero)
Tbk,

tahun

2012

dan

ukuran

perusahaan

terendah

yaitu

sebesar

Rp1.425.576.000.000,00 terjadi pada Bank Pundi Indonesia Tbk, tahun 2009,
dengan standar deviasi ukuran perusahaan sebesar Rp139.833.048.539.019,00
yang berarti bahwa terdapat simpangan rata-rata pada ukuran perusahaan sebesar
Rp139.833.048.539.019,00 dari perusahaan yang diteliti.
4. Rata-rata dari variabel Pergantian Auditor pada perusahaan yang termasuk dalam
sektor perbankan periode 2009-2012 adalah sebesar 0.5625 Hal ini berarti
56,25% dari seluruh perusahaan sampel melakukan pergantian auditor dimana
nilai maksimum pergantian auditor 1,00 dan nilai minimumnya sebesar 0,00.
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5. Rata-rata dari variabel ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan
yang termasuk dalam sektor perbankan periode 2009-2012 adalah sebesar
0.651786 Hal ini berarti 65,17% dari seluruh perusahaan sampel menggunakan
KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four dimana nilai maksimum
perusahaan yang menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four
sebesar 1,00 dan nilai minimumnya sebesar 0,00.

4.2.2 Analisis Lamanya Audit Delay Menurut Regulasi
Berdasarkan lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, setiap emiten
dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif di BEI
wajib menyampaikan laporan keuangan berkala, yaitu laporan keuangan tahunan dan
laporan keuangan tengah tahunan. Laporan keuangan tahunan tersebut harus disertai
dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada
BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal
laporan keuangan tahunan.
Berdasarkan hasil statistik deskriptif sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5,
diketahui bahwa rata-rata audit delay dari seluruh perusahaan sampel adalah 69,65 hari
dengan standar deviasi 19,34 hari. Rata-rata lamanya pelaporan audit (audit delay) pada
perusahaan perbankan tersebut masih berada dalam batas penyampaian laporan keuangan
ke BAPEPAM. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu
menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu untuk dilaporkan ke publik sesuai
ketentuan BAPEPAM, yakni dapat lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan selama
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90 hari. Meskipun demikian, nilai maksimal audit delay pada perusahaan sampel adalah
selama 137 hari, ini menunjukkan masih terdapat suatu penyimpangan dari ketentuan
BAPEPAM tersebut.
Rata-rata audit delay perusahaan perbankan dalam penelitian ini jauh lebih
pendek jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang
dilakukan oleh Subekti dan Widiyanti (2004) menunjukkan bahwa rata-rata audit delay
di Indonesia pada tahun 2001 sebesar 98,38 hari. Sedangkan dalam penelitian Aryati dan
Theresia (2005) rata-rata audit delay perusahaan manufaktur pada tahun 2002-2004 yang
terjadi adalah 78,29 hari dan dalam penelitian Kartika (2011) penelitian rata-rata audit
delay pada perusahaan manufaktur periode 2006-2009 adalah 71.91 hari. Ini
membuktikan bahwa waktu audit delay pada perusahaan perbankan jauh lebih cepat dari
pada perusahaan manufaktur pada penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan
perusahaan perbankan tergolong perusahaan financial yang kebanyakan aset yang
dimiliki adalah berbentuk nilai moneter sehingga lebih mudah diukur dibandingkan
dengan aset yang banyak dimiliki perusahaan manufaktur yang berbentuk fisik. Selain
itu, perusahaan perbankan juga diatur oleh badan regulasi perbankan yakni Bank
Indonesia, sehingga bagi perusahaan perbankan yang go public memiliki dua regulasi
sekaligus yang wajib ditaati dalam penyampaian transparansi laporan keuangannya,
yakni regulasi dari BI dan BAPEPAM. Oleh karena itu, audit delay perusahaan
perbankan akan lebih cepat dan laporan keuangan dapat dilaporkan secara tepat waktu ke
publik.
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4.2.3 Uji Normalitas
Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal.
Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini
digunakan uji Jarque-Bera. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di
dapat bahwa residual data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil
pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai hasil uji normalitas bahwa
residual data telah terdistribusi normal.
Gambar 4. 1
Hasil Uji Normalitas
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Sumber : Olahan Penulis
Berdasarkan gambar 4.1, terlihat bahwa nilai Jarque-Bera yang diperoleh adalah
sebesar 1,239354 yaitu lebih kecil dari 2 dan probabilitas yang diperoleh ialah 0,538
lebih besar dari tingkat signifikan α = 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya
data berdistribusi normal. Selain itu grafik pola histogram menunjukkan pola distribusi
yang mendekati pola distribusi normal (membentuk lonceng). Hal ini menunjukkan
bahwa data telah memenuhi syarat normalitas. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa data telah terdistribusi normal.
89
ANALISIS PENGARUH..., MUTIARA ANJANI, Ak.-IBS, 2013

4.2.4 Penentuan Model Regresi Data Panel
Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi
regresi dari data panel. Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi
model regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect
(Winarno, 2011). Langkah pertama yang dilakukan untuk menguji regresi data panel
adalah melakukan uji Chow, jika data tidak lolos uji Chow maka dilanjutkan dengan
melakukan uji Hausman, setelah dilakukan uji Hausman maka dapat diketahui apakah
data menggunakan model regresi Fixed Effect atau Random Effect.
4.2.4.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect
Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common Effect atau
Fixed Effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah
pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Kemudian melakukan
uji Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model Common Effect atau
Fixed Effect dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut :
Ho : Menggunakan model Common Effect
Ha : Menggunakan model Fixed Effect
Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F
lebih besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common Effect
dan pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F hitung lebih
besar dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak
Ho yang artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian berlanjut ke uji
Hausman. Sebelum melakukan uji chow-test, maka dilakukan estimasi model common
dan fixed terlebih dahulu. Berikut adalah estimasi data panel model common dan fixed :
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Tabel 4. 6
Estimasi Common Effect
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.605096
0.580414
7.715617
3809.968
-236.2956
24.51615
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

74.13043
11.91133
6.994074
7.155966
7.058302
1.557408

Sumber : Olahan Penulis
Tabel 4. 7
Estimasi Fixed Effect
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.801450
0.670697
6.835310
1915.580
-212.5733
6.129507
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

74.13043
11.91133
6.973140
7.879734
7.332816
2.708746

Sumber : Olahan Penulis

Rumus :
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Keterangan

F

=

:

RSS1 (com)

= 3809,968

RSS2 (Fix)

= 1915,580

n-1

= 24 – 1

nT – n – k

= 69 – 24 – 4 = 41

(3809,968-1915,580)/23

=

1915,580/41

= 23

1,7628

Berdasarkan uji F di atas, nilai F hitung ialah 1,7628. Nilai F tabel dengan
signifikansi α = 5% dan df1 = 23, df2 = 41 (n-k-1 atau 69-4-1), menggunakan excel
(=FINV(0.05,23,41)) adalah 1,7963. Dengan demikian nilai F hitung < F tabel, jadi Ho
tidak dapat ditolak, selain itu uji chow juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitas
cross-section sebagai berikut :
Tabel 4. 8
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

d.f.

Cross-section F
Cross-section Chi-square

1.762888 (23,41)
47.444427 23

Prob.
0.0556
0.0020

Sumber : Olahan Penulis
Dengan melihat nilai probabilitas Chow pada tabel diatas didapat nilai sebesar
0,0556 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho
tidak dapat ditolak sejalan dengan menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel. ini
berarti model yang tepat dalam penelitian ini ialah model Common Effect (metode
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OLS). Jadi asumsi intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu
(perusahaan) sangat cocok dalam penelitian ini, dikarenakan pendekatan ini tidak
memperhatikan dimensi perbedaan antar waktu dan individu. Penelitian ini hanya untuk
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa melihat
besar perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Berdasarkan langkah-langkah mengolah data panel pada Bab 3, jika model yang
diterima adalah common effect maka pengujian model data panel selesai sampai disini,
ini berarti tidak perlu dilakukan uji Hausman. Jadi model common effect inilah yang
selanjutnya akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini.

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik
Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau
tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang
digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non
multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi.
4.2.4.1 Uji Multikolinearitas
Uji

multikolinieritas

digunakan

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar
variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada
atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel.
Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi
diatas 0,85 maka di duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya
apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka diduga tidak terjadi masalah
multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2007).
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Untuk mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan uji
multikolinieritas dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel independen
yang ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Multikolinearitas
AUDEL

ROA

LN_SIZE

SWITCH

KAP

AUDEL

1.000000

-0.295673

-0.694539

0.289475

-0.336849

ROA

-0.295673

1.000000

0.452385

0.006558

0.355786

LN_SIZE

-0.694539

0.452385

1.000000

-0.149781

0.513640

SWITCH

0.289475

0.006558

-0.149781

1.000000

-0.026031

KAP

-0.336849

0.355786

0.513640

-0.026031

1.000000

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan tabel 4.8, hasil koefisien korelasi parsial antar variabel independen
terlihat bahwa tidak ada yang nilainya mendekati atau di atas 0,85. Hal ini menunjukan
bahwa koefisien korelasi relatif rendah, maka dapat disimpulkan model tidak
mengandung unsur multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini
menggunakan metode uji White. Dimana hipotesis uji White adalah:
Ho : Tidak ada Heteroskedastisitas
Ha : Ada Heteroskedastisitas
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Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%
maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.775567
Obs*R-squared
19.01734
Scaled explained SS 20.55752

Prob. F(12,56)
Prob. Chi-Square(12)
Prob. Chi-Square(12)

0.0752
0.0881
0.0572

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan uji White pada tabel 4.10 yang telah diolah oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa
nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,0881 yang dimana nilai
tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,0881 > 0,05) yang artinya Ho tidak dapat
ditolak atau tidak ada heteroskedastisitas.
4.2.4.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota
observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya
masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Lagrange Multiplier
(LM).

95
ANALISIS PENGARUH..., MUTIARA ANJANI, Ak.-IBS, 2013

Jika nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka Ho tidak
dapat ditolak yang artinya tidak ada autokorelasi. Dimana hipotesis dari uji Langrange
Multiplier (LM) adalah:
Ho : Tidak ada Autokorelasi
Ha : Ada Autokorelasi

Tabel 4. 11
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

2.635672
5.406800

Prob. F(2,62)
0.0797
Prob. Chi-Square(2) 0.0670

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan uji LM pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui
bahwa nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0,0670 yang dimana nilai tersebut
lebih besar dari signifikansi 5% (0,0670 > 0,05) yang artinya Ho tidak dapat ditolak atau
tidak ada autokorelasi.

4.2.5 Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil
analisis dapat ditunjukan pada tabel sebelumnya. penelitian ini menggunakan model
common effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu Ho
tidak dapat ditolak artinya di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model
96
ANALISIS PENGARUH..., MUTIARA ANJANI, Ak.-IBS, 2013

common effect. Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode common effect pada
penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 12
Hasil Regresi Metode Common Effect

Dependent Variable: AUDEL?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/14/13 Time: 18:46
Sample: 2009 2012
Included observations: 4
Cross-sections included: 24
Total pool (unbalanced) observations: 69
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA
LN_ASSET
SWITCH
KAP

225.3612
-0.101651
-5.046206
4.324839
1.052869

19.99990
0.445900
0.671188
1.899026
2.232493

11.26812
-0.227967
-7.518323
2.277399
0.471611

0.0000
0.8204
0.0000
0.0261
0.6388

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang
terbentuk adalah sebagai berikut:
AUDELAY =

225,3612 – 0,101651 (ROA) – 5,046206 (LNASSET) + 4,324839
(SWITCH) + 1,052869 (KAP)

Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut:
a. Koefisien konstanta sebesar 225,3612 artinya jika variabel profabilitas (ROA),
ukuran perusahaaan (ASSET), pergantian auditor (SWITCH) dan ukuran KAP
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(KAP) bernilai konstan, maka rata-rata audit delay pada sektor perbankan di BEI
periode 2009-2012 adalah sebesar 225 hari.
b. Nilai koefisien variabel profitabilitas (ROA) sebesar -0,101651. Hal ini berarti
bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay pada sektor
perbankan di BEI periode 2009-2012. Jika ROA perusahaan mengalami kenaikan
sebesar 1%, maka audit delay akan mengalami penurunan rata-rata sebesar
0,101651 hari dengan asumsi variabel lainnya konstan.
c. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan (ASSET) sebesar LN-5,046206. Hal
ini berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay
pada sektor perbankan di BEI periode 2009-2012. Jika total asset perusahaan
mengalami kenaikan sebesar 1%, maka audit delay akan mengalami penurunan
rata-rata sebesar 0,05046206 hari dengan asumsi variabel lainnya konstan.
d. Nilai koefisien variabel pergantian auditor (SWITCH) sebesar 4,324839. Berarti
bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap audit delay pada sektor
perbankan di BEI periode 2009-2012. Jika perusahaan melakukan pergantian
auditor, maka audit delay akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar
4,324839 hari dengan asumsi variabel lainnya konstan.
e. Nilai koefisien variabel ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) sebesar 1,052869
berarti bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap audit delay pada sektor
perbankan di BEI periode 2009-2012. Jika suatu perusahaan diaudit oleh KAP
yang berafiliasi dengan KAP The Big Four, maka audit delay perusahaan tersebut
akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,052869 hari dengan asumsi
variabel lainnya konstan.
Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel
independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji-t, kemudian
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dilanjutkan dengan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan Uji F beserta
pengujian goodness of fit terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien
Determinasi (R-square adjusted). Hasil dari ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut.

4.2.6 Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.6.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP terhadap
audit delay dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi
sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi)
≤ 0,05 maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka
Ho tidak dapat ditolak.
Tabel 4. 13
Hasil Uji t

Dependent Variable: AUDEL?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/14/13 Time: 18:46
Sample: 2009 2012
Included observations: 4
Cross-sections included: 24
Total pool (unbalanced) observations: 69
Variable

CoefficientStd. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA
LN_ASSET
SWITCH
KAP

225.3612
-0.101651
-5.046206
4.324839
1.052869

11.26812
-0.227967
-7.518323
2.277399
0.471611

0.0000
0.8204
0.0000
0.0261
0.6388

19.99990
0.445900
0.671188
1.899026
2.232493

Sumber : Olahan Penulis
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Hipotesis 1 :
Ho1

: Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.

Ha1

: Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel profitabilitas memiliki

probabilitas sebesar 0,8204 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,8204 > 0,05) yang
artinya Ho tidak dapat ditolak, mengindikasikan bahwa profitabilitas secrara parsial tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay yang termasuk dalam sektor
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.

Hipotesis 2 :
Ho2

: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.

Ha2

: Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel ukuran perusahaan memiliki

probabilitas sebesar 0,000 hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0000
≤ 0,05), yang artinya Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa
ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit
delay yang termasuk dalam sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 20092012.

Hipotesis 3 :
Ho3

: Pergantian auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.

Ha3

: Pergantian auditor berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel pergantian auditor memiliki

probabilitas sebesar 0,0261 hasil ini di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0261 ≤
0,05), yang artinya Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa
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pergantian auditor secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay
yang termasuk dalam sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.

Hipotesis 4 :
Ho4

: Ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.

Ha4

: Ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel profitabilitas memiliki

probabilitas sebesar 0,6388 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,6388 > 0,05) yang
artinya Ho tidak dapat ditolak, mengindikasikan bahwa ukuran KAP secrara parsial tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay yang termasuk dalam sektor
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
Jadi, berdasarkan hasil pengolahan regresi pada tabel 4.13, terbukti bahwa
terdapat dua variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap audit
delay, yaitu variabel ukuran perusahaan dan pergantian auditor. Sementara dua variabel
independen lainnya yang diuji dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang
signifikan secara individu terhadap audit delay, yaitu variabel profitabilitas dan ukuran
KAP.

4.2.6.2 Uji F (Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua variabel
independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara probabilitas (Fstatistik) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4. 14
Hasil Uji F (Simultan)
Dependent Variable: AUDEL?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/14/13 Time: 18:46
Sample: 2009 2012
Included observations: 4
Cross-sections included: 24
Total pool (unbalanced) observations: 69
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.605096
0.580414
7.715617
3809.968
-236.2956
24.51615
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

74.13043
11.91133
6.994074
7.155966
7.058302
1.557408

Sumber : Olahan Penulis

Hipotesis 5 :
Ho5

: Profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP secara
bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.

Ha5

: Profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP secara
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.
Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi F statistik) ≤ 0,05

maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi F statistik) > 0,05
maka terima Ho. Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel 4.9, dapat diketahui nilai dari
probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000 dimana nilai probabilitas ini jauh di bawah
tingkat signifikansi sebesar 5% (0.000000 ≤ 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari
uji F (simultan) Ho ditolak dan menerima Ha, yang artinya bahwa variabel profitabilitas,
ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel audit delay.
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Jika kita melihat hasil dari penelitian Titik Aryati dan Maria Theresia (2005)
sebagai penelitian yang menjadi replikasi dalam penelitian ini mengenai pengujian yang
dilakukan secara simultan, maka hasil dalam penelitian ini memiliki hasil yang berbeda.
Titik Aryati dan Maria Theresia (2005) mengungkapkan bahwa secara simultan seluruh
variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut dapat
dilihat dari tingkat signifikansi variabel tersebut, yaitu sebesar 0,148.

4.2.6.3 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi
variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Oleh karena penelitian ini
menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu
nilai adjusted r². Adjusted r² disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran
sampel. Adapun koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 4. 15
Hasil Koefisien Determinasi
Dependent Variable: AUDEL?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/14/13 Time: 18:46
Sample: 2009 2012
Included observations: 4
Cross-sections included: 24
Total pool (unbalanced) observations: 69
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.605096
0.580414
7.715617
3809.968
-236.2956
24.51615
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

74.13043
11.91133
6.994074
7.155966
7.058302
1.557408
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Sumber : Olahan Penulis
Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa, nilai Adjusted r² adalah sebesar 0,58. Ini
artinya seluruh variabel independen (profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian
auditor dan ukuran KAP) mampu menjelaskan variansi dari variabel dependen (audit
delay) sebesar 58%. Sedangkan 42% sisanya, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang
tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

4.3

Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay
Berdasarkan hipotesa 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay pada sektor perbankan pada Bursa
Efek Indonesia periode 2009-2012.
Karena profit merupakan kabar baik bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki
tingkat profitabilitas yang tinggi akan meminta auditor untuk melakukan pengauditan
laporan keuangan lebih cepat karena kenaikan harga saham yang disebabkan
profitabilitas yang tinggi akan dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan bisnis
bagi investor, sebaliknya auditor yang menghadapi perusahaan yang mengalami kerugian
memiliki respon yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan proses pengauditan.
Tetapi Hasil penelitian ini tidak berhasil menunjukkan bahwa profitabilitas secara
signifikan mempengaruhi audit delay, hal ini diduga disebabkan karena proses audit
perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan kecil tidak berbeda dibandingkan proses
audit perusahaan dengan tingkat keuntungan yang besar.
Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak
berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada sektor perbankan. Hasil ini konsisten
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma (2004), Aryati dan Theresia
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(2005) serta Rachmawati (2008) yang menunjukan bahwa faktor profitabilitas
berpengaruh tidak signifikan terhadap audit delay. namun hasil penelitian yang
dilakukan oleh Na’im (1998), Subekti (2005), serta Lestari (2010) menunjukkan hal yang
sebaliknya.

Hasil

penelitian

tersebut

menyatakan

bahwa

faktor

profitabilitas

mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan (audit
delay).

4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay
Berdasarkan hipotesa 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap audit delay pada sektor perbankan
pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
Pengaruh negatif ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan,
maka semakin pendek audit delaynya. Ini karena ukuran perusahaan yang besar memiliki
sistem pengendalian internal yang lebih kuat yang dapat mengurangi kecenderungan
terjadinya error dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu relatif singkat
bagi auditor dalam melaksanakan pengujian ketaatan dan pengujian substantif, maka
dapat mempercepat proses pengauditan laporan keuangan (audit delay) dan
meminimalisasi penundaan pengumuman laporan keuangan yang telah diaudit kepada
publik. Selain itu, perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya untuk membayar
audit fee relatif lebih tinggi kepada auditor sehingga auditor lebih termotivasi untuk
menyelesaikan audit lebih cepat setelah tanggal laporan keuangan berakhir.
Menurut Na’im (1999) tingkat kepatuhan pada perusahaan-perusahaan yang
ukurannya lebih kecil berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, hal ini
dikarenakan pertama, perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak mendapatkan informasi
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yang cukup karena keterbatasan karyawan dan keahlian yang dimilikinya, kedua,
perusahaan yang lebih besar berada pada lingkaran pengawasan yang lebih dekat dengan
otoritas hukum dan politik. Perusahaan besar lebih mungkin untuk ditanyai tentang motif
keterlambatan atas penyampaian laporan karena kemungkinan kerugian investor dan
gangguan pasar modal yang lebih besar, jadi ukuran perusahaan berhubungan secara
terbalik dengan penundaan pelaporan. Selain itu semakin besar ukuran perusahaan,
makin banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan, dan makin besar pula
tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan
memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi, dalam
mempertahankan eksistensi perusahaan. Semakin tinggi kesadaran manajemen mengenai
pentingnya informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, akan membuat penyajian
laporan keuangan menjadi tepat waktu, sehingga lama waktu pengauditan akan lebih
pendek.
Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung mengalami
tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit lebih awal, lain
halnya dengan perusahaan berukuran kecil tekanan eksternal yang dialami tidak setinggi
perusahaan berukuran besar, perusahaan berskala kecil juga cenderung memiliki
pengendalian internal yang lemah mengakibatkan seringnya terjadi error dalam laporan
keuangan. Selain itu, perusahaan berskala kecil memiliki sumber daya untuk membayar
audit fee kepada auditor relatif lebih rendah disbanding perusahaan berskala besar
sehingga hal- hal tersebut memicu audit delay yang lebih panjang.
Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini
konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma (2004) dan Aryati
dan Theresia (2005). namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Taylor
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(1998) serta Lestari (2010) menunjukkan hal yang sebaliknya. Hasil penelitian tersebut
menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi rentang waktu penyelesaian
audit laporan keuangan tahunan (audit delay).

4.3.3 Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Audit Delay
Berdasarkan hipotesa 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian auditor
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap audit delay pada sektor perbankan
pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
Pengaruh positif ini membuktikan bahwa apabila perusahaan melakukan
pergantian auditor (akuntan publik) eksternalnya, maka semakin panjang audit delaynya.
Temuan ini sesuai dengan logika teori dalam penelitian ini bahwa banyaknya prosedur
yang ditempuh auditor pengganti dalam proses pengauditan memerlukan waktu yang
lebih lama dibandingkan jika auditor tersebut melanjutkan penerimaan penugasan. Hal
ini sejalan dengan hasil dari penelitian Ettredge, Chan, dan Sun (2005) dimana dengan
adanya pergantian auditor dapat menyebabkan semakin panjangnya audit delay
dikarenakan ketika perusahaan tersebut melakukan pergantian pada auditornya, auditor
yang baru akan membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya
dan mengenali serta memahami bisnis kliennya. Auditor biasanya menetapkan risiko
bawaan yang tinggi pada penugasan pertama dan menguranginya secara perlahan di
tahun-tahun berikutnya setelah memperoleh pengalaman, hal tersebut menyebabkan
pemeriksaan terhadap penugasan pertama akan dilakukan dengan lebih teliti
dibandingkan dengan pemeriksaan terhadap penugsasan ulang, jadi waktu yang
dibutuhkan oleh auditor baru untuk melaksanakan pemeriksaan lebih banyak sehingga
berdampak pada audit delay yang lebih panjang,
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Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pergantian auditor
berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan. Hasil ini
konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Ettredge, Chan, dan Sun
(2005), namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Bangun, Subgayo dan Taringan
(2012) menunjukkan hal yang sebaliknya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa
pergantian auditor tidak mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit laporan
keuangan tahunan.

4.3.4 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Audit Delay
Berdasarkan hipotesa 4, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay pada sektor perbankan pada Bursa
Efek Indonesia periode 2009-2012.
Hossain dan Taylor (1998) mengemukakan bahwa KAP yang besar memiliki
sumber daya manusia lebih banyak daripada KAP yang lebih kecil dan juga KAP yang
besar memiliki lebih banyak sumber daya manusia kolektif yang telah memiliki lebih
banyak pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan audit pada perusahaan publik
dibandingkan dengan sumber daya manusia di KAP yang lebih kecil. Potensi keunggulan
sumber daya manusia dari KAP besar ini dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih
tinggi dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Selain itu, keunggulan ini juga
menyebabkan KAP besar cenderung dapat menyelesaikan kerja audit lebih cepat
daripada KAP yang lebih kecil. Tetapi Hasil penelitian ini tidak berhasil menunjukkan
bahwa ukuran KAP secara signifikan mempengaruhi audit delay. Dalam bidang
manajemen hasil ini didukung dengan alasana bahwa baik KAP yang berafiliasi dengan
KAP the Big Four maupun KAP yang berafiliasi dengan KAP non the Big Four
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memiliki standar sama sesuai dalam Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) dalam
melaksanakan pekerjaan mareka, sehingga tidak terdapat perbedaan yang mencolok.
Dengan kondisi tersebut, maka hasil penelitian ini berpotensi tidak mampu menangkap
signifikansi pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan perbankan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran KAP tidak
berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada sektor perbankan. Hasil ini konsisten
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008), Lestari (2010) serta
Bangun, Subagyo, dan Tarigan (2012), namun hasil penelitian yang dilakukan oleh
Hossain dan Taylor (1998) serta Prabandari dan Rustiana (2007) menunjukkan hal yang
sebaliknya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran KAP mempengaruhi
rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan (audit delay).

4.4

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas,

ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap
audit delay pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, terdapat
beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi pihak
perusahaan, pihak auditor serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui
faktor – faktor yang mempengaruhi audit delay perusahaan dalam sektor perbankan di
BEI periode 2009-2012.
Hasil analisis pada penelitian ini menemukan bahwa terdapat 2 dari 4 variabel
yang mempengaruhi audit delay, yaitu variabel ukuran perusahaan yang dilihat dari total
asset perusahaan serta variabel pergantian auditor. variabel ukuran perusahaan dalam
penelitian ini dapat dibuktikan berpengaruh secara negatif dan signifikan sehingga
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menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi lama pelaporan audit,
dimana semakin besar ukuran perusahaan akan mempersingkat audit delay perusahaan
tersebut, maka diharapkan parusahaan tetap terus menjaga serta meningkatkan total asset
yang sekarang dimilikinya dengan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem
keuangannya salah satunya melalui penerapan aturan Basel III yang diluncurkan
oleh Bank for International Settlement (BIS) pada akhir tahun 2010 dan pada
pertengahan 2012 Bank Indonesia telah mengeluarkan consultative paper (CP) yang
berisi rancangan peraturan dari Basel III tersebut, hal ini bertujuan untuk membuat
perbankan di level global lebih tahan terhadap guncangan ekonomi yang terjadi sehingga
kebangkrutan akibat krisis seperti yang terjadi dalam krisis finansial global yang lalu
tidak terulang lagi di masa yang akan datang, dengan memperkuat peraturan,
pengawasan, dan manajemen risiko melalui kaji ulang pengukuran yang lebih
komprehensif dalam sektor perbankan. sehingga dapat memperkuat permodalan dan
likuiditas perbankan yang akan berdampak pada peningkatan total asset perusahaan.
Variabel kedua yang mempengaruhi audit delay dalam penelitian ini adalah
pergantian auditor dimana dalam penelitian ini dapat membuktikan bahwa pergantian
auditor berpengaruh secara positif dan signifikan, dimana apabila perusahaan melakukan
pergantian atas auditornya maka hal tersebut akan memperpanjang audit delaynya, maka
diharapkan perusahaan melakukan pergantian auditor sesuai dengan peraturan Menteri
Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa
Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam)
tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun
berturut-turut. Sehingga tidak terjadi pergantian auditor yang terlalu sering sehingga
dapat mempercepat audit delay pada perusahaan tersebut, selain itu diharapkan bagi
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auditor baru untuk melakukan komunikasi terhadap auditor lama mengenai proses
mengaudit perusahaan tersebut agar sudah terlabih dahulu mengetahui kelebihan dan
kekurangan dari perusahaan tersebut dari auditor sebelumnya sehingga dapat membantu
proses auditnya.
Selain itu terdapat 2 variabel independen lainnya yang berdasarkan hasil
penelitian secara parsial tidak signifikan terhadap variabel audit delay yaitu variabel
profitabilitas yang dilihat berdasarkan Return on Asset (ROA) perusahaan dan ukuran
KAP. Variabel profitabilitas secara parsial terbukti memilki hubungan yang negatif dan
tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay, dimana hubungan negatif
dimaksudkan bahwa semakin tinggi ROA perusahaan akan mempersingkat audit delay
hal ini sejalan dengan teori yang telah dibahas di bab sebelumnya. Dikarenakan hasil
penelitian menunjukan bahwa ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit
delay, maka perusahaan sektor perbankan pada sektor perbankan di BEI periode 20092012 tidak perlu mempertimbangkan ROA sebagai faktor yang mempengaruhi audit
delay pada periode penelitian
Variabel ukuran KAP terbukti memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap audit delay, dimana hubungan positif dimaksudkan bahwa
semakin besar ukuran KAP (Big Four) yang digunakan perusahaan akan memperpanjang
audit delay perusahaan, hal ini tidak sejalan dengan teori yang dibahas di bab
sebelumnya dimana ukuran KAP yang besar yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP the
Big Four akan mempersingkat audit delay, hal ini diduga disebabkan karena teori yang
dikemukakan dengan praktek yang dijalankan belum tentu sejalan banyak faktor lain
yang tidak dipertimbangkan yang mungkin akan berpengaruh seperti auditor yang
diperkerjakan oleh ukuran KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four untuk
perusahaan pada sektor perbankan di BEI periode 2009-2012 diperkirakan bukan auditor
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yang senior sehingga memperlambat audit delay. Dikarenakan hasil penelitian
menunjukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit
delay, maka perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2009-2012 tidak perlu
mempertimbangkan ukuran KAP sebagai faktor yang mempengaruhi audit delay pada
periode penelitian.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Profitabilitas yang dicerminkan berdasarkan return on asset (ROA) perusahaan
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay pada sektor
perbankan di BEI periode 2009-2012. Hal ini diduga karena karena proses audit
perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan kecil tidak berbeda dibandingkan
proses audit perusahaan dengan tingkat keuntungan yang besar, sehingga ROA
tidak mempengaruhi lamanya audit delay perusahaan.
2. Ukuran perusahaan yang dicerminkan berdasarkan total asset perusahaan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay pada sektor perbankan di
BEI peride 2009-2012. Hal ini diduga karena semakin besarnya total asset yang
dimiliki perusahaan menggambarkan lebih banyaknya staf akuntansi dan sistem
informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat,
adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat. hal ini
menandakan semakin besarnya ukuran perusahaan meciptakan kesadaran yang
lebih tinggi mengenai pentingnya informasi dalam mempertahankan eksistensi
perusahaan, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada audit delay yang
lebih cepat.
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3. Pergantian auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay pada
sektor perbankan di BEI periode 2009-2012. Hal ini diduga karena ketika
perusahaan melakukan pergantian pada auditornya, auditor yang baru akan
membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya dan
mengenali serta memahami bisnis kliennya. sehingga pada akhirnya akan
berpengaruh pada audit delay yang lebih panjang.
4. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap audit delay pada sektor perbankan di BEI periode 2009-2012. Hal ini
diduga karena KAP yang berafiliasi dengan KAP the Big Four maupun KAP
yang berafiliasi dengan KAP non the Big Four memiliki standar sama sesuai
dalam Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan
pekerjaan mareka, sehingga tidak terdapat perbedaan yang mencolok., sehingga
ukuran KAP tidak mempengaruhi lamanya audit delay perusahaan.
5. Variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran KAP
secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap Audit
Delay pada sektor perbankan di BEI periode 2009-2012. Hal ini menunjukan
ketika variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor dan ukuran
KAP digunakan secara bersama-sama dalam kegiatan perusahaan, maka akan
berpengaruh pada audit delay yang lebih cepat.
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5.3

Saran
Bagi Perusahaan
1. Perbankan hendaknya dapat memperhatikan Total Asset sebagai salah
satu indikator dari ukuran perusahaan serta pergantian auditor yang
terbukti dalam penelitian ini dapat mempengaruhi audit delay,
dikarenakan semakin rendahnya total asset perusahaan serta perusahaan
yang malakukan pergantian auditor akan cenderung memperpanjang audit
delay.
2. Perusahaan diharapkan dapat terus mematuhi regulasi yang telah
ditetapkan oleh BAPEPAM dengan cara manajemen tidak menunda
penyajian laporan keuangannya dan tidak membatasi lingkup audit, agar
auditor dapat melakukan proses audit dengan lebih cepat sehingga
pelaporan laporan keuangan auditan dapat diterbitkan tepat waktu ke
publik.
3. Perusahaan perbankan sebaiknya lebih memahami dan mendalami
implementasi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang
berbasis IFRS (International Financial Reporting Standard).
Bagi Penelitian Selanjutnya
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode sampel yang
digunakan.
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2. Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengidentifikasi faktorfaktor lain yang lebih jelas dan lebih luas selain faktor-faktor yang telah
diujikan sebelumnya, seperti kompleksitas operasi perusahaan yang
diproksikan

berdasarkan

jumlah

cabang

perusahaan,

kualitas

pengendalian internal, pengalaman auditor, dan faktor-faktor fundamental
perusahaan lainnya seperti tingkat likuiditas maupun tingkat aktivitas
perusahaan.
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LAMPIRAN
Lampiran 1
DAFTAR DATA OLAHAN

Perusahaan Tahun
_AGRO
2009
_AGRO
2010
_AGRO
2011
_AGRO
2012
_BABP
2009
_BABP
2010
_BABP
2011
_BABP
2012
_BACA
2009
_BACA
2010
_BACA
2011
_BACA
2012
_BAEK
2009
_BAEK
2010
_BAEK
2011
_BAEK
2012
_BBCA
2009
_BBCA
2010
_BBCA
2011
_BBCA
2012
_BBKP
2009
_BBKP
2010
_BBKP
2011
_BBKP
2012
_BBNI
2009
_BBNI
2010
_BBNI
2011
_BBNI
2012
_BBNP
2009
_BBNP
2010
_BBNP
2011
_BBNP
2012
_BBRI
2009
_BBRI
2010

AUDEL
56
82
88
53
64
80
82
87
86
74
76
86
78
77
73
66
64
77
87
64
81
73
80
70
71
53
48
60
70
60
69
74
83
88

ROA
0.17
0.64
1.38
1.37
0.17
0.50
-1.57
0.08
1.13
0.74
0.75
1.21
2.27
1.84
1.43
1.00
3.39
3.48
3.86
3.56
1.49
1.58
1.80
1.72
1.60
2.30
2.72
2.81
1.09
1.48
1.55
1.56
3.51
4.13

ASSET
2,981,696,009,000
3,054,092,727,000
3,481,155,340,000
4,040,140,235,000
7,005,700,199,000
8,667,939,000,000
7,299,826,427,000
7,433,803,459,000
3,459,181,355,000
4,399,404,518,000
4,694,939,000,000
5,666,177,000,000
21,591,830,000,000
21,522,321,000,000
24,099,084,000,000
25,365,299,000,000
282,392,294,000,000
324,419,059,000,000
381,908,353,000,000
442,994,197,000,000
37,173,318,000,000
47,489,366,000,000
57,183,463,000,000
65,689,830,000,000
227,469,967,000,000
248,580,529,000,000
299,058,161,000,000
333,303,506,000,000
3,896,398,568,000
5,280,892,000,000
6,566.510.103.000
8,212.208.488.000
316,947,029,000,000
404,285,602,000,000

LN_ASSET
28.7235
28.7475
28.8784
29.0273
29.5777
29.7907
29.6189
29.6371
28.8721
29.1125
29.1775
29.3655
30.7033
30.7001
30.8132
30.8644
33.2743
33.4131
33.5762
33.7246
31.2466
31.4915
31.6773
31.8160
33.0580
33.1468
33.3317
33.4401
28.9911
29.2951
29.5130
29.7366
33.3898
33.6331

SWITCH
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
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KAP
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1

Perusahaan Tahun
_BBRI
2011
_BBRI
2012
_BCIC
2009
_BCIC
2010
_BCIC
2011
_BCIC
2012
_BDMN
2009
_BDMN
2010
_BDMN
2011
_BDMN
2012
_BEKS
2009
_BEKS
2010
_BEKS
2011
_BEKS
2012
_BKSW
2009
_BKSW
2010
_BKSW
2011
_BKSW
2012
_BMRI
2009
_BMRI
2010
_BMRI
2011
_BMRI
2012
_BNBA
2009
_BNBA
2010
_BNBA
2011
_BNBA
2012
_BNGA
2009
_BNGA
2010
_BNGA
2011
_BNGA
2012
_BNII
2009
_BNII
2010
_BNII
2011
_BNII
2012
_BNLI
2009
_BNLI
2010
_BNLI
2011
_BNLI
2012
_BSWD
2009
_BSWD
2010

AUDEL
58
23
120
104
137
105
41
35
38
37
98
77
79
77
81
53
89
68
53
89
67
56
84
88
88
84
46
47
47
45
71
88
52
50
46
49
51
50
83
88

ROA
4.30
4.67
3.76
2.38
2.03
1.02
2.30
2.79
2.75
3.68
-8.38
-11.13
-4.54
1.00
0.28
0.16
0.50
-0.83
2.87
3.31
3.30
3.44
1.89
1.44
2.03
2.40
2.06
2.70
2.83
3.18
0.07
1.16
1.16
1.61
1.39
1.92
1.78
1.62
3.50
3.09

ASSET
469,899,284,000,000
551,336,790,000,000
7,531,145,000,000
10,783,886,000,000
13,127,198,000,000
15,240,091,000,000
98,597,953,000,000
188,391,556,000,000
142,292,206,000,000
155,791,308,000,000
1,425,576,000,000
1,561,622,000,000
5,993,039,000,000
7,682,938,000,000
2,347,790,899,433
2,589,916,000,000
3,593,817,000,000
4,644,654,000,000
394,616,604,000,000
449,774,551,000,000
551,891,704,000,000
635,618,708,000,000
2,403,186,094,861
2,661,902,011,202
2,963,148,453,513
3,483,516,558,857
107,104,274,000,000
143,652,852,000,000
166,801,130,000,000
197,412,481,000,000
60,965,774,000,000
75,130,433,000,000
94,919,111,000,000
115,772,908,000,000
56,009,953,000,000
73,844,642,000,000
101,324,002,000,000
131,798,595,000,000
1,537,377,763,659
1,570,331,769,489

LN_ASSET
33.7835
33.9434
29.6501
30.0091
30.2057
30.3550
32.2221
32.8695
32.5889
32.6795
27.9856
28.0767
29.4216
29.6700
28.4845
28.5826
28.9102
29.1667
33.6089
33.7398
33.9444
34.0856
28.5078
28.6101
28.7173
28.8791
32.3048
32.5984
32.7478
32.9163
31.7413
31.9502
32.1840
32.3827
31.6566
31.9330
32.2493
32.5123
28.0611
28.0823

SWITCH
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
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KAP
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Perusahaan Tahun
_BSWD
2011
_BSWD
2012
_BTPN
2009
_BTPN
2010
_BTPN
2011
_BTPN
2012
_BVIC
2009
_BVIC
2010
_BVIC
2011
_BVIC
2012
_INPC
2009
_INPC
2010
_INPC
2011
_INPC
2012
_MAYA
2009
_MAYA
2010
_MAYA
2011
_MAYA
2012
_MCOR
2009
_MCOR
2010
_MCOR
2011
_MCOR
2012
_MEGA
2009
_MEGA
2010
_MEGA
2011
_MEGA
2012
_NISP
2009
_NISP
2010
_NISP
2011
_NISP
2012
_PNBN
2009
_PNBN
2010
_PNBN
2011
_PNBN
2012
_SDRA
2009
_SDRA
2010
_SDRA
2011
_SDRA
2012

AUDEL
76
80
53
53
58
51
78
88
86
84
53
61
67
80
78
80
89
79
56
74
88
79
82
88
72
65
27
26
30
43
84
88
74
84
56
45
65
59

ROA
3.54
3.20
3.46
3.97
4.39
4.70
0.96
1.49
2.16
1.93
0.46
0.72
0.69
0.71
0.91
1.19
2.00
2.33
0.94
1.06
0.90
1.98
1.72
2.28
2.10
2.46
1.85
1.24
1.83
1.76
1.98
2.03
2.34
2.22
2.33
2.89
2.92
2.52

ASSET
2,080,427,739,215
2,540,740,993,910
22,272,246,000,000
34,522,573,000,000
46,651,14,.000,000
59,090,132,000,000
7,359,018,000,000
10,304,853,000,000
11,802,563,000,000
14,352,840,000,000
15,432,374,000,000
17,063,094,000,000
19,185,436,000,000
20,558,770,000,000
7,629,928,000,000
10,102,288,000,000
12,951,201,000,000
17,166,522,000,000
2,798,874,000,000
4,354,460,000,000
6,452,794,000,000
6,495,246,000,000
39,685,000,000,000
51,597,000,000,000
61,909,000,000,000
65,219,000,000,000
41,422,612,000,000
50,141,559,000,000
59,834,397,000,000
79,141,737,000,000
77,883,000,000,000
108,995,000,000,000
124,755,000,000,000
148,793,000,000,000
2,403,695,698,642
3,245,762,000,000
5,085,762,000,000
7,621,309,000,000

LN_ASSET
28.3636
28.5635
30.7344
31.1726
31.4737
31.7101
29.6269
29.9636
30.0993
30.2950
30.3675
30.4679
30.5852
30.6543
29.6631
29.9438
30.1922
30.4740
28.6602
29.1022
29.4955
29.5021
31.3120
31.5745
31.7567
31.8088
31.3548
31.5459
31.7226
32.0023
31.9862
32.3223
32.4574
32.6336
28.5080
28.8084
29.2575
29.6620

SWITCH
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
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KAP
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

Lampiran 2
Output Statistik Deskriptif
AUDEL
69.65179
73.50000
137.0000
23.00000
19.34034
0.037934
3.614369

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

ROA
1.700445
1.845530
4.700745
-11.13498
2.044915
-3.436978
20.62325

ASSET
8.91E+13
2.10E+13
6.36E+14
1.43E+12
1.40E+14
2.068035
6.586317

SWITCH
0.562500
1.000000
1.000000
0.000000
0.498308
-0.251976
1.063492

KAP
0.651786
1.000000
1.000000
0.000000
0.478545
-0.637214
1.406041

Lampiran 3
Output Uji Normalitas
12

Series: Residuals
Sample 2 107
Observations 69

10

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.71e-14
-0.017293
28.05425
-16.34077
8.343515
0.204897
3.512981

Jarque-Bera
Probability

1.239354
0.538118

0
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30
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Lampiran 4
Output Estimasi Common Effect

Dependent Variable: AUDEL?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/28/13 Time: 02:15
Sample: 2009 2012
Included observations: 4
Cross-sections included: 24
Total pool (unbalanced) observations: 69
Variable

Coefficient

C
ROA
LN_SIZE
SWITCH
KAP

225.3612
-0.101651
-5.046206
4.324839
1.052869

R-squared
0.605096
Adjusted R-squared 0.580414
S.E. of regression
7.715617
Sum squared resid
3809.968
Log likelihood
-236.2956
F-statistic
24.51615
Prob(F-statistic)
0.000000

Std. Error

t-Statistic

19.99990 11.26812
0.445900 -0.227967
0.671188 -7.518323
1.899026 2.277399
2.232493 0.471611
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.8204
0.0000
0.0261
0.6388
74.13043
11.91133
6.994074
7.155966
7.058302
1.557408
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Lampiran 5
Output Estimasi Fixed Effect
Dependent Variable: AUDEL?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/28/13 Time: 02:07
Sample: 2009 2012
Included observations: 4
Cross-sections included: 24
Total pool (unbalanced) observations: 69
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA?
LN_SIZE?
SWITCH?
KAP?
Fixed Effects (Cross)
_AGRO—C
_BABP—C
_BACA—C
_BAEK—C
_BBCA—C
_BBKP—C
_BBNI—C
_BBNP—C
_BBRI—C
_BEKS--C
_BKSW--C
_BMRI--C
_BNBA--C
_BNGA--C
_BNII--C
_BNLI--C
_BSWD--C
_BTPN--C
_BVIC--C
_INPC--C
_MAYA--C
_MCOR--C
_MEGA--C
_PNBN--C

282.6575
0.537295
-6.932201
1.568065
2.588255

139.6368
1.031896
4.601272
1.918593
4.092789

2.024233
0.520687
-1.506583
0.817300
0.632394

0.0495
0.6054
0.1396
0.4185
0.5306

-1.324918
2.648839
-1.508360
-0.102913
8.328262
7.850689
1.156084
-9.553506
4.640540
1.973009
-5.543328
5.513805
-2.659231
-13.23542
-3.287180
-10.73427
-8.818570
-11.42440
7.226393
-2.315606
5.241168
-1.361800
4.820332
12.49735
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.801446
0.670691
6.835368
1915.612
-212.5739
6.129376
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

74.13043
11.91133
6.973157
7.879751
7.332834
2.776553
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Lampiran 6
Output Uji Chow (Redundant Fixed Effect Tests)

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

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

1.762820
47.443101

d.f.

Prob.

(23,41)
23

0.0556
0.0020

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: AUDEL?
Method: Panel Least Squares
Date: 06/28/13 Time: 02:09
Sample: 2009 2012
Included observations: 4
Cross-sections included: 24
Total pool (unbalanced) observations: 69
Variable

Coefficient

C
ROA?
LN_SIZE?
SWITCH?
KAP?

225.3588
-0.101808
-5.046123
4.324909
1.052989

R-squared
0.605097
Adjusted R-squared 0.580415
S.E. of regression
7.715609
Sum squared resid
3809.960
Log likelihood
-236.2955
F-statistic
24.51623
Prob(F-statistic)
0.000000

Std. Error

t-Statistic

20.00019 11.26783
0.445905 -0.228318
0.671197 -7.518089
1.899030 2.277431
2.232491 0.471666
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.8201
0.0000
0.0261
0.6388
74.13043
11.91133
6.994072
7.155964
7.058300
1.529126
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Lampiran 7
Output Uji Multikolinearitas
AUDEL
1.000000
AUDEL
-0.295673
ROA
LN_ASSET -0.694539
0.289475
SWITCH
KAP
-0.336849

ROA
LN_ASSET SWITCH
-0.295673 -0.694539
0.289475
1.000000
0.452385
0.006558
1.000000 -0.149781
0.452385
1.000000
0.006558 -0.149781
0.355786
0.513640 -0.026031

KAP
-0.336849
0.355786
0.513640
-0.026031
1.000000
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Lampiran 8
Output Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.775567
19.01734
20.55752

Prob. F(12,56)
Prob. Chi-Square(12)
Prob. Chi-Square(12)

0.0752
0.0881
0.0572

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/14/13 Time: 19:09
Sample: 2 107
Included observations: 69
Collinear test regressors dropped from specification
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA
ROA^2
ROA*LN_SIZE
ROA*SWITCH
ROA*KAP
LN_SIZE
LN_SIZE^2
LN_SIZE*SWITCH
LN_SIZE*KAP
SWITCH
SWITCH*KAP
KAP

153.1611
-173.0703
0.457132
6.234494
1.340947
-13.98296
-17.09432
0.434535
-26.85718
10.61179
810.8134
-44.91574
-295.5321

5988.708
261.3125
2.260579
8.856538
13.47359
25.66560
406.1310
6.937324
17.88635
37.26309
527.2756
62.67611
1114.596

0.025575
-0.662312
0.202219
0.703943
0.099524
-0.544813
-0.042091
0.062637
-1.501546
0.284780
1.537741
-0.716633
-0.265147

0.9797
0.5105
0.8405
0.4844
0.9211
0.5880
0.9666
0.9503
0.1388
0.7769
0.1297
0.4766
0.7919

R-squared
0.275614
Adjusted R-squared 0.120388
S.E. of regression
102.7468
Sum squared resid
591186.4
Log likelihood
-410.3312
F-statistic
1.775567
Prob(F-statistic)
0.075165

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

68.60534
109.5526
12.27047
12.69139
12.43746
2.188254
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Lampiran 9
Output Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

2.635672
5.406800

Prob. F(2,62)
Prob. Chi-Square(2)

0.0797
0.0670

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/14/13 Time: 19:08
Sample: 2 107
Included observations: 69
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

C
ROA
LN_SIZE
SWITCH
KAP
RESID(-1)
RESID(-2)

8.664838
0.197033
-0.278680
-0.317504
-0.705771
0.297363
0.172373

R-squared
0.078359
Adjusted R-squared -0.010832
S.E. of regression
8.388580
Sum squared resid
4362.833
Log likelihood
-240.9703
F-statistic
0.878557
Prob(F-statistic)
0.515974

Std. Error

t-Statistic

21.53928 0.402281
0.491013 0.401278
0.721606 -0.386194
2.159852 -0.147003
2.486578 -0.283832
0.149450 1.989717
0.152568 1.129810
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.6889
0.6896
0.7007
0.8836
0.7775
0.0510
0.2629
4.71E-14
8.343515
7.187546
7.414195
7.277465
1.948854
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RIWAYAT HIDUP
Mutiara Anjani
Jakarta, 01 Februari 1991
Jl. Gudang Peluru blok D No. 126 b, Tebet, Jakarta Selatan
081298426788, 083874356261
mutiaraanjani_0102@yahoo.com

EDUCATION FORMAL
Indonesia Banking School (2009)
Major of study

: Accounting

Current GPA

: 3,49

2006 – 2009

: SMAN 70

2003 – 2006

: SLTP Islam Al-azhar Pusat

1997 – 2003

: SD Islam Al-azhar Pusat

EDUCATION NON-FORMAL
1998 – 2005

: Piano Course at YPM (Yayasan Pendidikan Musik)

2003 – 2006

: ILP (International Language Programs)

2006 – 2007

: SSC (Sony Sugema College)

2007 – 2009 : BTA (Bimbingan Tes Alumni)
2009 – 2011

: TBI (The British Institute)

2011 – 2012 : GMU (Goerge Manson University)

130
ANALISIS PENGARUH..., MUTIARA ANJANI, Ak.-IBS, 2013

PROFFESIONAL SKILLS


Organization

2005 : Member of OSIS SLTPI AL-Azhar Pusat (Chairman of the arts section)
2007 : Member of OSIS/PK SMA Negri 70 (Public Relations)
2007 : Member of TRADS (Tari Tradisional 70)
2009 : Member of TIDAR (Tunas Indonesia Raya) (Public Relations)
2011 : Member of Senat Mahasiswa Indonesia Banking School (Division of
“kesejahteraan Mahasiswa”)



Committee and Working Experience

2005 : Chairman of “Lomba Band (eksternal) se-SLTP”
2006 : Plubic Relations of “ALPUS CUP”
2008 : Public Relations of Gelar Kreatifitas 700
2008 : Committee of GA,LDK,TF 70 (Selection of OSIS/PK)
2008 : Public Relations of “HARDIKNAS 70”
2009 : Public relation of Bulungan Cup 10
2009 : License Officer Seminar Koperasi se-Indonesia
2010 : License Officer Seminar IBS
2010 : License Officer Wisuda IBS ‘06
2010 : Committee of POM IBS
2010 : Internship at BPR Semarang
2011 : Chairman of ‘Rhythm Night 2011’
2011 : Internship at Bank Indonesia Palembang
2011 : Internship at PT Atlas Copco Indonesia as a Telemarketing
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2011 : Public Relations of “Indonesia Bright Supersound”
2012 : Internship at PT Mahadana Asta Berjangka as Associate Corporate
Finance



Interpersonal Skills,Training and Seminar Experience

2005 : Best Achievment Piano concert
2008 : Rank I Saman Dance Contest at Skyfest
2008 : The Performers of “100 tahun Kebangkitan Nasional”
2009 : The Best Participants of POM 2009
2009 : Top 5 “Miss IBS”
2009 : Training ‘Service Excellent’ by e-DEPRO
2010 : The best participants of BATPRO
2010 : Seminar ‘Capital Market Investment’
2011 : Training ‘Costumer Service and Selling Skill’ by e-DEPRO
2012 : Training ‘Basic Treasury’ by STIE IBS
2012 : Seminar ‘Otoritas Jasa Keuangan’ by STIE IBS
2012 : Training ‘Capital Markets School’ Level 1 by IDX
2013 : Training ‘Trade Finance’ by e-DEPRO
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