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ABSTRACT

The objective of this research is to find empirical evidence about the

factors that affect the time lag of audit report or called audit report lag. Audit

report lag is important issue because it can affect the timeliness of accounting

information releases that used by internal and external user for their decision

making. There are five factors that is size of the company, age of the company,

corporate income, size of public accountant firms, and auditor’s opinion.

This research consist of 9 mining companies listed in Indonesia Stock

Exchange during the period 2008-2012, and the sample was selected based on

purposive sampling method. Data of this research is pooled data with common

effect model. Hypothesis test of this research using multiple linier regression.

The result of this research indicates that size of the company has

significant influence, and age of the company doesn’t have significant influence to

audit report lag on the first model and the second model. Corporate income, size

of public accountant firms, and auditor’s opinion has significant influence to

audit report lag on the first model. The second model, corporate income, size of

public accountant firms, and auditor’s opinion doesn’t have significant influence

to audit report lag. Analysis of descriptive statistic on the sample showed that the

average of audit report lag on mining company is 72,5 days (the first model), and

80.41 days (the second model).

Keywords : audit report lag, size of the company, age of the company, corporate

income, size of public accountant firms, and auditor’s opinion.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi di suatu negara akan semakin meningkat dengan

didukung sarana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya

dengan adanya pasar modal, diharapkan dengan adanya pasar modal dapat

memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai surplus dana untuk

melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal.

Calon investor yang akan melakukan investasi perlu mengetahui keadaan

perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahuinya yaitu dengan melihat data

laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012 paragraf

10, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan

kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang

dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan

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

selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas

selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan juga harus

memenuhi empat karakteristik kualitatif yang membuat laporan keuangan berguna
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bagi pemakainya, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan,

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Juni 2012. Suatu informasi

tidak bisa dikatakan relevan jika tidak tepat waktu, informasi harus tersedia untuk

pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk

mempengaruhi keputusan.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor:

KEP-36/PMK/2003 Nomor Peraturan X.K.2 mengenai kewajiban penyampaian

laporan keuangan berkala, BAPEPAM mewajibkan setiap perusahaan publik yang

terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai

dengan laporan auditor independen kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada

akhir bulan ketiga yaitu 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan 31

Desember. Dengan adanya peraturan tersebut auditor dituntut untuk lebih cepat

dalam menyelesaikan laporan auditnya.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi

yang relevan terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah mengenai ketepatan

waktu penyampaian laporan keuangan. Dalam PSAK tahun 2007 pada Kerangka

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43 dikutip dalam

Iskandar dan Trisnawati (2010), yaitu bahwa jika terdapat penundaan yang tidak

semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan

relevansinya. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan

waktu informasi keuangan auditan tersebut untuk dipublikasikan, lama waktu

penyelesaian audit inilah yang disebut audit report lag. Menurut Soetedjo (2006)

dalam Parwati dan Suhardjo (2009), audit report lag adalah lamanya waktu

FAKTOR-FAKTOR ..., RETNO SETYANINGRUM, Ak.-IBS, 2013



3

penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, diukur dari tanggal penutupan

tahun buku atau tahun fiskal (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan

keuangan auditan. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan

tanggal laporan auditor independen mengindikasikan tentang lamanya waktu

penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, Iskandar dan Trisnawati (2010).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag dapat dilihat dari dua

sisi yang berbeda yaitu dari sisi internal perusahaan maupun sisi yang berasal dari

eksternal perusahaan, dan memberikan hasil yang berbeda-beda dari setiap faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi lamanya audit report lag.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh

terhadap audit report lag. Menurut Andi (2009) dalam Indriyani dan Supriyati

(2012), perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Petronila (2007) menyatakan, perusahaan

besar memiliki berbagai keunggulan diantaranya memiliki sumber daya yang

besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan teknologi yang mendukung sistem

informasi akuntansi sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan lebih

cepat, serta memiliki pengendalian internal yang lebih baik yang dapat membantu

auditor dalam melakukan proses audit. Hal ini mendukung penelitian Petronila

(2007), Winda (2012), Indriyani dan Supriyati (2012) yang menyatakan ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Parwati dan Suhardjo (2009), Lianto dan Kusuma

(2010), Iskandar dan Trisnawati (2010) ukuran perusahaan tidak berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag.
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Semakin lama umur perusahaan akan semakin cepat jangka waktu

pelaporan keuangan. Petronila (2007), semakin sering suatu perusahaan membuat

laporan keuangan maka waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan

juga akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki pengalaman

yang cukup lama dalam proses penyusunan laporan keuangan dan dapat lebih

cepat mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam proses pelaporan keuangan.

Perusahaan yang memiliki umur yang lama memiliki suatu sistem yang baik

dalam perusahaannya, sehingga dapat memudahkan auditor dalam melakukan

auditnya karena dengan pengendalian internal yang baik maka data yang tersedia

akan lebih lengkap dan mudah diperoleh. Petronila (2007), Lianto dan Kusuma

(2010) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

audit report lag. Namun terdapat hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Winda

(2012), bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit

report lag.

Laba rugi di suatu perusahaan menunjukkan keberhasilan perusahaan

dalam melakukan kegiatan usahanya. Para investor akan menyukai perusahaan

yang mengumumkan laba dibandingkan rugi. Menurut Subekti dan Widiyanti

(2004) dalam Iskandar dan Trisnawati (2010), menyatakan beberapa alasan yang

mendorong terjadinya kemunduran laporan publikasi yaitu pelaporan laba atau

rugi sebagai indikator berita baik (good news) atau berita buruk (bad news) atas

kinerja manajerial perusahaan dalam setahun. Perusahaan yang melaporkan laba

yang tinggi berharap laporan keuangan perusahaan yang di audit dapat

diselesaikan secepatnya, sehingga berita baik tersebut dapat segera disampaikan
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kepada para investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sebaliknya,

perusahaan yang melaporkan kerugian akan meminta auditor untuk mengatur

waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Hal ini diperkuat dengan

penelitian Iskandar dan Trisnawati (2010) yang menyatakan laba rugi berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag, perusahaan yang menderita kerugian akan

meminta auditornya untuk menjadwalkan kembali pengauditan lebih lama dari

biasanya sehingga dapat menunda untuk mengumumkan bad news kepada publik.

Auditor juga cenderung berhati-hati dalam prosedur-prosedur audit yang dapat

memastikan nilai kerugian, sehingga proses audit akan lebih panjang. Terdapat

hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Parwati dan Suhardjo (2009), Lubis

(2011), Winda (2012), Indriyani dan Supriyati (2012), laba rugi perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008, kantor

akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri

Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.

Prabandari dan Rustiana (2007) dalam Iskandar dan Trisnawati (2010)

menyatakan bahwa kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal

dengan KAP The Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam

menyelesaikan audit, karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit

lebih efisien dan memiliki tingkat jadwal waktu yang lebih tinggi untuk

menyelesaikan audit tepat waktu. Selain itu KAP besar memperoleh insentif yang

lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan

dengan KAP lainnya. Waktu audit yang lebih cepat juga merupakan cara KAP
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besar untuk mempertahankan nama baik atau reputasi mereka. Beberapa peneliti

terdahulu seperti Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan Trisnawati (2010),

dan Lubis (2011) menyatakan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag. Hal ini disebabkan KAP Big Four didukung

oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga akan

berpengaruh pada kualitas jasa yang dihasilkan. Berbeda dengan hasil penelitian

Petronila (2007), Siwy (2012), Winda (2012) ukuran kantor akuntan publik tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Opini audit merupakan gambaran kewajaran penyajian laporan keuangan

oleh perusahaan. Pemberian opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified

opinion) merupakan berita baik (good news) bagi calon investor, dan perusahaan

yang menerima opini wajar tanpa pengecualian akan cenderung lebih cepat dalam

menyampaikan laporan keuangannya, Parwati dan Suhardjo (2009). Penelitian

yang dilakukan oleh Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan Trisnawati

(2010), Lubis (2011) opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit

report lag. Proses pemberian pendapat terhadap kewajaran suatu laporan

keuangan merupakan tahap akhir dalam proses audit, sehingga jenis opini apapun

yang diberikan tidak akan mempengaruhi lamanya audit report lag yang terjadi.

Petronila (2007), opini audit berpengaruh signifikan secara positif terhadap audit

report lag. Arah yang positif menunjukkan informasi yang terdapat dalam laporan

keuangan belum disajikan secara wajar sehingga auditor perlu melakukan

pemeriksaan secara mendalam untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan memang tidak wajar. Siwy (2012), opini audit
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berpengaruh signifikan secara negatif terhadap audit report lag. Hubungan yang

negatif disebabkan karena semakin auditor kurang yakin dalam memberikan

pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan maka semakin lama waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag telah banyak dilakukan

oleh beberapa peneliti, namun hasil yang didapat berbeda antara peneliti yang satu

dengan yang lainnya seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi,

ukuran kantor akuntan publik, dan opini audit. Oleh karena itu, penulis ingin

menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah industri yang digunakan dan

periode yang digunakan lebih lama dari pada penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, yaitu pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2008-2012.

Menurut Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Pedoman Penyajian

dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri

Pertambangan Umum (31 Januari 2008), aktivitas perusahaan pertambangan yang

tergolong ke dalam industri pertambangan mempunyai empat kegiatan usaha

pokok yaitu eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, dan pengolahan.

Sifat dan karakteristik industri pertambangan umum berbeda dengan industri

lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kegiatan usahanya, yaitu:

a. Eksplorasi bahan galian tambang merupakan kegiatan yang mempunyai

ketidakpastian yang tinggi karena meskipun telah dipersiapkan secara

cermat dengan biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan
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tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan bahan galian yang

secara komersial layak untuk ditambang.

b. Bahan galian bersifat deplesi dan tidak dapat diperbaharui (non-

renewable) serta untuk melaksanakan kegiatan pertambangan ini, mulai

tahap eksplorasi sampai dengan tahap pengolahannya dibutuhkan biaya

investasi yang relatif sangat besar, padat modal, berjangka panjang,

memiliki risiko, dan membutuhkan teknologi yang tinggi sehingga

diperlukan pengelolaan yang benar-benar profesional.

c. Pada umumnya operasi perusahaan pertambangan berlokasi di daerah

terpencil dan kegiatannya menimbulkan kerusakan atau pencemaran

lingkungan hidup, sehingga setiap perusahaan pertambangan wajib

memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku mengenai lingkungan

hidup, di samping mempunyai konsep pasca penambangan yang jelas.

d. Pemerintah Indonesia tidak memberikan konsesi penambangan karena

menurut peraturan perundangan yang berlaku, segala bahan galian yang

berada dalam wilayah hukum Indonesia adalah kekayaan nasional Bangsa

Indonesia yang dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dapat berusaha dalam industri

pertambangan umum, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberi

wewenang kepada badan usaha atau perseorangan untuk melaksanakan

usaha pertambangan umum.

Kerjasama yang memungkinkan bagi industri pertambangan adalah

kerjasama berdasarkan Kontrak Karya (Contract of Work) dan Kontrak Kerja
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Sama, baik dalam hal permodalan maupun operasi bersama. Dapat disimpulkan

bahawa industri pertambangan merupakan salah satu jenis industri yang padat

modal. Industri padat modal sendiri adalah industri yang dibangun dengan modal

yang jumlahnya besar baik untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen dan

tindakan manajemen untuk memberikan informasi secara menyeluruh tentang

kondisi perusahaan yang sebenarnya dan informasi tersebut dapat digunakan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan. Karena industri pertambangan membutuhkan

modal yang relatif sangat besar, maka perusahaan akan mendorong auditornya

untuk menyelesaikan laporan keuangan auditan tepat waktu sehingga dapat

mengurangi audit report lag yang akan terjadi, dan investor dapat segera melihat

laporan keuangan auditan.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis mengambil judul,

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan

Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012.

1.2. Permasalahan Penelitian

1.2.1. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini memiliki beberapa batasan, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar

pada Bursa Efek Indonesia dan mengeluarkan laporan tahunan auditan

yang dipublikasikan pada tahun 2008-2012.
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag hanya dibatasi lima

faktor, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran

kantor akuntan publik, dan opini audit.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi audit report lag pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2012?

2. Apakah umur perusahaan mempengaruhi audit report lag pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2012?

3. Apakah laba rugi mempengaruhi audit report lag pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2012?

4. Apakah ukuran kantor akuntan publik mempengaruhi audit report lag

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2008-

2012?

5. Apakah opini audit mempengaruhi audit report lag pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2012?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan

diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi

lamanya audit report lag pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di BEI Tahun 2008-2012.

2. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan dapat mempengaruhi

lamanya audit report lag pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di BEI Tahun 2008-2012.

3. Untuk mengetahui apakah laba rugi dapat mempengaruhi lamanya

audit report lag pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

Tahun 2008-2012.

4. Untuk mengetahui apakah ukuran kantor akuntan publik dapat

mempengaruhi lamanya audit report lag pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2012.

5. Untuk mengetahui apakah opini audit dapat mempengaruhi lamanya

audit report lag pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

Tahun 2008-2012.
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1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak, diantaranya:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam usaha meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit, sehingga lamanya audit

report lag dapat dikurangi dan laporan keuangan auditan dapat

dipublikasikan tepat waktu.

2. Bagi Perusahaan Publik

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam

menyajikan laporan keuangan yang andal sehingga laporan keuangan

dapat disampaikan tepat pada waktunya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah

pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi audit

report lag sekaligus sebagai pembanding bagi peneliti serupa di masa

yang akan datang dalam rangka pengembangan ilmu mengenai

auditing.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai determinan faktor

audit report lag dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan

yang secara teoritis dipelajari penulis selama perkuliahan.

FAKTOR-FAKTOR ..., RETNO SETYANINGRUM, Ak.-IBS, 2013



13

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang

penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang

mendukung penelitian ini. Didalamnya terdapat uraian teori

yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian

terdahulu, hipotesis penelitian, dan rerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan sampel, jenis dan sumber

data, metode pengumpulan data, variabel penelitian,

definisi operasional variabel yang diperlukan dalam

penelitian, dan metode yang akan digunakan untuk analisis

data dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum

objek penelitian, hasil dan analisis data dan interpretasi

hasil.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan tentang hasil

penelitian, serta saran yang sesuai dengan hasil penelitian

yang telah dilakukan.
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Auditing

2.1.1. Pengertian Auditing

Pengertian auditing menurut Arens et al (2012) adalah pengumpulan dan

pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan

tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang independen dan

berkompeten.

Menurut American Accounting Association (AAA) seperti yang dikutip

oleh Lubis (2011) mengemukakan pengertian auditing adalah suatu proses

sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang

berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk

menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang

ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

Berdasarkan SA Seksi 110 (PSA No. 02) paragraf 01 yang tercantum

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), tujuan audit atas laporan

keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang

kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha,

perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia.
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Dari beberapa pengertian dan tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa

auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang yang independen dan

berkompeten dengan melihat catatan-catatan pembukuan serta bukti-bukti yang

mendukung agar dapat memberikan pendapat atas kewajaran suatu laporan

keuangan perusahaan.

2.1.2. Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens et al (2012) terdapat tiga jenis audit yang dilakukan oleh

akuntan publik, diantaranya:

1. Audit Operasional (Operational Audit)

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan

efektivitas dari bagian-bagian prosedur dan metode kegiatan operasional

perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas

hanya pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur

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

bagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan

jenis audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit

operasional merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga audit

operasional cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil dari

audit operasional biasanya berupa pernyataan mengenai efisiensi dan

efektivitas operasi atau sejumlah rekomendasi kepada manajemen untuk

memperbaiki atau meningkatkan kinerja operasional perusahaan.
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2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak-pihak

yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan dan regulasi yang telah

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

kepatuhan biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan

dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan

keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran

penyajian laporan keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji

yang tepat untuk menentukan apakah terdapat error atau misstatement

lainnya yang bersifat material dalam laporan keuangan. Hasil dari audit

laporan keuangan berupa laporan audit atas laporan keuangan.

2.1.3. Standar Auditing

Berdasarkan SA Seksi 150 (PSA No. 01) paragraf 02 yang tercantum

dalam  Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011), standar auditing yang

telah ditetapkan dan disahkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

adalah sebagai berikut:
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1. Standar Umum

a. Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan

asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian

yang dilakukan.

c. Bukti audit yang kompeten yang cukup diperoleh melalui inspeksi,

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit.
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3. Standar Pelaporan

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuaangan yang

telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di

Indonesia.

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,

ketidakkonsistenan penerapan prisnsip akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan dalam laporan auditor.

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung

jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.4. Opini Audit

Dalam audit laporan keuangan, output yang dihasilkan adalah laporan

audit yang berisi pendapat atau opini auditor atas laporan keuangan. Berdasarkan
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SA Seksi 508 (PSA No. 29) paragraf 10 yang tercantum dalam Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP), terdapat beberapa tipe opini audit, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan,

hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia. Pendapat ini diberikan apabila, menurut

pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan disajikan

secara wajar sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia.

2. Bahasa Penjelas Ditambahkan Dalam Laporan Auditor Bentuk Baku

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu

paragraf penjelasan (bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

Keadaan tersebut meliputi:

a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen

lain.

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.
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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 yang diharuskan oleh Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) namun tidak disajikan atau tidak

di review.

g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan 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.

h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan

auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan.
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Selain itu, dalam beberapa keadaan, auditor mungkin perlu memberi

penekanan atas suatu hal yang berkaitan dalam dengan laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang

berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pendapat ini

dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara

keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak

menyatakan suatu pendapat apabila ia tidak dapat merumuskan atau tidak

merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan. Jika auditor menyatakan tidak
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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

pendapat 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 pendapat disebabkan

pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf

terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

2.1.5. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008, kantor

akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri

Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat

dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh

Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.

Terdapat beberapa kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan KAP The

Big Four, Arens et al (2012) antara lain:

1. KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.

2. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young.

3. KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan Price Waterhouse Coopers.
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4. KAP Sidharta, Widjaja berafiliasi dengan Klyneld Peat Marwick

Geordeler.

Menurut Arens et al (2012), KAP memiliki struktur kantor akuntan publik

yang terorganisir. Faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasional

sebuah kantor akuntan publik, yaitu:

1. Kebutuhan Akan Independensi Dari Klien.

Independensi memungkinkan auditor tetap tidak bias dalam menarik

kesimpulan tentang laporan keuangan.

2. Pentingnya Struktur Untuk Memicu Kompetensi.

Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan

jasa-jasa lain secara efisien serta efektif.

3. Meningkatnya Risiko Tuntutan Hukum Yang Dihadapi Oleh Auditor.

Dalam satu dasawarsa, KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan

dengan tuntutan hukum. Beberapa struktur organisasional dapat

memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota kantor

akuntan publik (KAP).

2.1.6. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)

Dalam laporan keuangan, pengendalian dapat dicapai dengan

ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan yaitu prinsip akuntansi

berterima umum atau lebih dikenal dengan istilah PABU (generally accepted

accounting principles atau GAAP). PABU merupakan cara untuk melaporkan

kejadian ekonomik yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Menurut Suwardjono
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(2011), PABU adalah suatu rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi

dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi (yuridis), teoritis,

dan praktis. Sebagai pedoman operasional, PABU akan menjadi kriteria untuk

menentukan apakah financial statement sebagai media pelaporan keuangan telah

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

disebut menyajikan secara wajar. Standar akuntansi hanya merupakan salah satu

kriteria untuk menentukan kewajaran meskipun digunakan sebagai kriteria yang

utama. Oleh karena itu, laporan auditor standar tidak menggunakan frasa “standar

akuntansi” untuk menegaskan adanya kewajaran tapi menggunakan frasa “prinsip

akuntansi berterima umum”.

Menurut Suwardjono (2011), sebagai rerangka pedoman, PABU

menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan

yang menyangkut hal-hal sebagai berikut, pertama PABU memberi batasan atau

definisi berbagai elemen, pos, atau objek financial statement agar tidak terjadi

kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh para pemakai.

Kedua, pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada

suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Ketiga, pengakuan

adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah

tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan.

Keempat, penyajian dan pengungkapan diharapkan bahwa financial statement

ditafsirkan dengan benar dan tidak menyesatkan pemakainya, dan menggunakan

tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan rerangka pedoman PABU.
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2.1.7. SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik

Indonesia melalui Peraturan Presiden (PerPres) Nomor: 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK

Migas bertugas untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan

gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini

dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik

negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

SKK Migas menyelenggarakan fungsi :

a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran

Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama.

b. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.

c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang

pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan

persetujuan.

d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan.

e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.

f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
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g. Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagi negara yang dapat

memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Juni

2012, dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

paragraf 7 dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam

berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari

laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan

yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen

industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Laporan keuangan menurut Kasmir (2012) adalah laporan yang

menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode

tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan dapat digunakan sebagai media komunikasi antara manajemen

perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan yang menggambarkan kondisi

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

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Juni

2012, dalam Penyajian Laporan Keuangan paragraf 10, tujuan laporan keuangan

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber

daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.2.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi

dalam laporan keuangan berguna bagi para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 Juni 2012, dalam

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 24,

karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

Pengguna 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
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dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut

terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan

ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa

masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil

evaluasi pengguna di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh

hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material kalau kelalaian

untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas

dasar laporan keuangan.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya

sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithfull representation) dari yang

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Selain itu juga, informasi dapat dikatakan andal jika bersifat substansi

mengungguli bentuk, netral, pertimbangan yang sehat, dan kelengkapan.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja

keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan
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keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.2.4. Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia

Masih banyaknya pelanggaran atas penyampaian laporan keuangan audit

membuat Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengeluarkan peraturan

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

yang menyatakan dengan jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan

laporan keuangan secara berkala (tahunan dan tengah tahunan) kepada

BAPEPAM.

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-80/PM/1996, yang

mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan

laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada

BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah

tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.

Namun sejak tanggal 30 September 2003, BAPEPAM semakin

memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan BAPEPAM Nomor

X.K.2 mengenai penyampai laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan

publik, lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-36/PM/2003

yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan laporan akuntan

dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-

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

tahunan. Dengan adanya peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan publik
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untuk mempercepat audit report lag dari batas maksimal 120 hari menjadi 90

hari. Tujuannya agar para pengguna laporan keuangan dapat lebih cepat

memperoleh informasi keuangan yang bermanfaat bagi kebutuhannya. Laporan

keuangan tahunan yang wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan LK adalah

laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan

perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan pada awal periode

komparatif, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3. Audit Report Lag

2.3.1. Pengertian Audit Report Lag

Indriyani dan Supriyati (2012), audit report lag sering disebut audit delay

didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal

diterbitkannya laporan audit. Menurut Soetedjo (2006) dalam Parwati dan

Suhardjo (2009), audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang

dilakukan oleh auditor, diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau tahun

fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan. Perbedaan waktu

antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen

mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh

auditor, Iskandar dan Trisnawati (2010).

Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan

berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi

yang dipublikasikan. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan

laporan keuangan kepada masyarakat umum tergantung dari ketepatan waktu
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auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Pentingnya ketepatan waktu

auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan diakui oleh berbagai pihak yang

berkepentingan karena hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada nilai dan

kualitas laporan keuangan, namun akan membawa reaksi yang negatif dari pasar,

Lianto dan Kusuma (2010).

Dengan demikian audit report lag dapat didefinisikan sebagai selisih

waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yang diukur

berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor

independent atas audit laporan keuangan perusahaan yaitu sejak tanggal tahun

buku 31 Desember sampai dengan diterbitkannya tanggal yang tertera pada

laporan auditor independent.

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag

2.3.2.1. Ukuran Perusahaan

Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010), menyatakan total aset terkait

dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar

memiliki hubungan dengan ketepatan waktu laporan keuangan. Menurut Petronila

(2007), perusahaan besar memiliki berbagai keunggulan diantaranya memiliki

sumber daya yang besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan teknologi yang

mendukung sistem informasi akuntansi serta adanya pengendalian internal yang

baik yang mendukung auditor dalam melakukan proses audit. Menurut Ahmed

dan Hossain (2010), sistem pengendalian yang lebih kuat ditemukan di

perusahaan besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit laporan
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keuangan dapat lebih cepat diselesaikan sehingga dapat memperpendek audit

report lag.

Menurut Andi (2009) dalam Indriyani dan Supriyati (2012), perusahaan

besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan

dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain

perusahaan-perusahaan yang besar memiliki sumber daya untuk membayar biaya

audit yang lebih besar kepada auditor sehingga perusahaan dapat mendorong

auditornya agar dapat menyelesaikan pekerjaan audit secara tepat waktu, karena

perusahaan besar cenderung memiliki pengawasan yang ketat dari pihak eksternal

seperti investor, pengawas permodalan, dan pemerintah sehingga terdapat

kecenderungan untuk mengurangi audit report lag.

Namun berbeda dengan pernyataan yang dilakukan oleh Boyton dan

Kell (1996) dalam Parwati dan Suhardjo (2009) yang menyatakan lamanya waktu

penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan

diterbitkannya laporan audit akan semakin lama apabila ukuran perusahaan yang

laporan keuangannya diaudit semakin besar atau semakin luas. Hal ini berkaitan

dengan semakin banyaknya jumlah sampel yang harus diambil dan semakin

luasnya prosedur-prosedur audit yang harus ditempuh sehingga proses audit yang

dilakukan membutuhkan waktu yang lebih lama dan audit report lag menjadi

semakin panjang. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

ukuran perusahaan dapat mempengaruhi lamanya pelaksanaan proses audit, yang

juga dapat mempengaruhi audit report lag.
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2.3.2.2. Umur Perusahaan

Petronila (2007), menyatakan semakin lama umur perusahaan akan

semakin cepat jangka waktu pelaporan keuangan karena semakin sering suatu

perusahaan membuat laporan keuangan maka waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan laporan keuangan juga akan  semakin cepat. Hal ini dikarenakan

perusahaan telah memiliki pengalaman yang cukup, dan dapat lebih cepat

mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam proses pelaporan keuangan.

Perusahaan yang memiliki umur yang lama memiliki sistem pengendalian internal

yang baik dalam perusahaannya, dengan adanya pengendalian internal yang baik

dapat memudahkan auditor dalam melakukan auditnya karena dengan adanya

pengendalian internal yang baik maka data yang tersedia akan lebih lengkap dan

mudah untuk diperoleh. Penelitian yang dilakukan oleh Winda (2012), umur

perusahaan dihitung dari mulai perusahaan tersebut terdaftar atau listing di Bursa

Efek Indonesia sampai dengan penelitian ini dilakukan. Hal ini dikarenakan,

perusahaan dapat memperjual belikan saham ke publik setelah suatu perusahaan

terdaftar di bursa efek, dan setiap perusahaan yang go public diwajibkan untuk

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk

pertanggungjawaban perusahaan ke publik.

Menurut Lianto dan Kusuma (2010), perusahaan yang telah lama

berdiri umumnya telah membuka cabang (anak perusahaan) di beberapa daerah.

Besarnya skala operasi ini menunjukkan bahwa banyak pemeriksaan yang perlu

dilakukan oleh auditor, ditambah lagi dengan banyaknya tingkat transaksi yang

dilakukan. Hal ini dapat memperpanjang proses audit yang akhirnya dapat
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mempengaruhi audit report lag. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa umur perusahaan dapat mempengaruhi lamanya pelaksanaan

proses audit, yang juga dapat mempengaruhi audit report lag.

2.3.2.3. Laba Rugi

Menurut Subekti dan Widiyanti (2004) dalam Iskandar dan Trisnawati

(2010), menyatakan beberapa alasan yang mendorong terjadinya kemunduran

laporan publikasi yaitu pelaporan laba atau rugi sebagai indikator berita baik

(good news) atau berita buruk (bad news). Hal ini diperkuat dengan penelitian

Iskandar dan Trisnawati (2010) yang menyatakan laba rugi memiliki pengaruh

terhadap audit report lag, perusahaan yang menderita kerugian akan meminta

auditornya untuk menjadwalkan kembali pengauditan lebih lama dari biasanya

sehingga dapat menunda untuk mengumumkan bad news kepada publik,

sebaliknya jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan

berharap laporan keuangan auditan dapat diselesaikan secepatnya, sehingga good

news tersebut dapat segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa laba rugi

perusahaan dapat mempengaruhi lamanya pelaksanaan proses audit, yang juga

dapat mempengaruhi audit report lag.

2.3.2.4. Ukuran Kantor Akuntan Publik

Prabandari & Rustiana (2007) dalam Iskandar & Trisnawati (2010)

menyatakan bahwa kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal
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dengan KAP The Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam

menyelesaikan audit, karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit

lebih efisien dan profesional untuk menyelesaikan audit tepat waktu. Selain itu

KAP yang memiliki ukuran yang besar memperoleh insentif yang lebih tinggi

untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan dengan KAP

lainnya. Sehingga dapat mengurangi lamanya audit report lag.

Parwati dan Suhardjo (2009), perusahaan yang menggunakan KAP The

Big Four audit report lagnya lebih pendek dari pada perusahaan yang tidak

menggunakan KAP The Big Four. Hal ini disebabkan dengan reputasi atau nama

baik dari kantor akuntan tersebut serta KAP The Big Four memiliki sumber daya

yang lebih banyak dan lebih profesional dalam melakukan proses audit.

Menurut Hossain dan Taylor (1998) dalam Lubis (2011) menyatakan

KAP besar memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak dibandingkan

dengan KAP yang lebih kecil dan didukung dengan pengalaman dan keahlian

yang dimiliki sumber daya manusia tersebut dalam melaksanakan audit pada

perusahaan publik, dibandingkan dengan sumber daya manusia pada KAP yang

lebih kecil. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

ukuran kantor akuntan publik dapat mempengaruhi lamanya pelaksanaan proses

audit, yang juga dapat mempengaruhi audit report lag.

2.3.2.5. Opini Audit

Opini audit yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan

perusahaan memiliki peran penting bagi para investor. Pemberian opini audit
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wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) merupakan berita baik (good

news) bagi calon investor, dan perusahaan yang menerima opini wajar tanpa

pengecualian akan cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan

keuangannya, Parwati & Suhardjo (2009).

Petronila (2007), opini audit yang terdapat dalam laporan audit

menyatakan tentang kewajaran terhadap penyajian laporan keuangan. Jika

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan belum disajikan secara wajar

maka auditor perlu melakukan pemeriksaan secara mendalam hal ini

menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk

menyelesaikan proses audit. Menurut Carlsaw dan Kaplan (1991) dalam Siwy

(2012), perusahaan yang tidak menerima opini audit wajar tanpa pengecualian

akan menunjukkan audit report lag yang lebih panjang dibandingkan dengan

perusahaan yang menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Penelitian-

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa opini audit dapat

mempengaruhi lamanya pelaksanaan proses audit, yang juga dapat mempengaruhi

audit report lag.

2.4. Teori Keagenan (Agency Teory)

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan

adalah sebuah kontrak antara manajer perusahaan (agent) dengan pemegang

saham (principal). Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan, tentunya

mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang

akan datang dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Hal ini
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mengakibatkan munculnya masalah yang berbeda antara pihak agent dan

principal. Untuk mengatasi masalah tersebut maka manajer sebagai pengelola

perusahaan berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan

kepada pemilik atau pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan

merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen dan tindakan manajemen

untuk memberikan informasi secara menyeluruh tentang kondisi perusahaan yang

kemudian digunakan oleh principal atau pihak yang berkepentingan untuk

membuat suatu keputusan seperti investasi. Munculnya perbedaan masalah yang

didapat antara agent dan principal menimbulkan adanya masalah keagenan

(agency problem). Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency problem timbul

karena adanya salah satu pihak yang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan

munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas

bersama. Dimana agent sebagai manajer perusahaan termotivasi untuk

meningkatkan atau memaksimalkan kebutuhan ekonomi perusahaannya,

sedangkan principal sebagai pemegang saham ingin mendapatkan keuntungan

yang maksimal sehingga konflik antara agent dan principal muncul. Adanya

masalah antara agent dan principal mendasari adanya biaya keagenan (agency

cost). Menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya keagenan meliputi monitoring

cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul

dan ditanggung oleh principal untuk mengawasi kegiatan dan perilaku agent,

sebagai contoh adalah biaya audit laporan keuangan. Bonding cost adalah biaya

yang ditanggung oleh agent untuk memberi jaminan kepada principal bahwa

agent tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Residual loss adalah
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biaya yang dapat dikeluarkan principal untuk mempengaruhi agent agar

memaksimumkan kemakmuran principal.

Perusahaan besar cenderung mendapatkan monitoring cost yang besar dari

pemegang saham (principal). Dalam hal ini pemegang saham (principal)

mendorong manajer perusahaan untuk dapat segera menyelesaikan laporan

keuangan perusahaan, sehingga manajer dapat meminta auditornya agar dapat

menyelesaikan pekerjaan audit secara tepat waktu. Semakin cepat laporan

keuangan di audit maka dapat mengurangi audit report lag pada suatu perusahaan

dan informasi dari laporan keuangan tersebut dapat segera disampaikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan sehingga informasi keuangan perusahaan tidak

kehilangan nilai dari pelaporan keuangan perusahaan tersebut.

Semakin lama umur perusahaan akan semakin cepat jangka waktu

pelaporan keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi pemegang saham (principal)

untuk memberikan cost kepada perusahaan yang telah berdiri cukup lama.

Pemegang saham memiliki kepercayaan kepada manajer perusahaan, bahwa

perusahaan yang telah berdiri cukup lama dapat menyelesaikan laporan keuangan

tepat waktu karena sumber daya yang ada di perusahaan memiliki pengalaman

yang cukup dalam proses penyusunan dan dapat mengatasi masalah-masalah yang

muncul di dalam laporan keuangan. Sehingga dapat mengurangi audit report lag

yang akan terjadi.

Pemegang saham lebih menyukai perusahaan yang mengumumkan laba.

Principal dapat mengeluarkan biaya untuk mempengaruhi agent agar dapat
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memaksimumkan kemakmuran principal. Perusahaan yang mengumumkan laba

cenderung lebih cepat menyampaikan laporan keuangan auditan kepada publik,

karena manajer perusahaan berharap dengan menyampaikan laporan audit kepada

publik maka para pemegang saham dapat menginvestasikan dananya ke

perusahaan. Dan, manajer perusahaan dapat segera memenuhi kebutuhan

principal dengan memberikan dividen sehingga keinginan principal dapat

terpenuhi. Hal ini dapat mengurangi audit report lag yang akan terjadi.

Penggunaan kantor akuntan publik internasional atau KAP The Big Four

dapat menyelesaikan laporan audit lebih cepat dibandingkan dengan KAP Non

Big Four. Hal ini disebabkan karena kantor akuntan publik dapat memberikan

sinyal yang baik kepada para pemegang saham (principal) karena jika perusahaan

diaudit oleh kantor akuntan publik yang baik maka para pemegang saham dapat

yakin dan percaya terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh

perusahaan.

Opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion ) merupakan

kabar baik bagi manajer perusahaan (agent) dan pemegang saham (principal).

Pihak manajemen harus mengolah informasi tersebut dengan baik untuk

dilaporkan pada pihak yang berkepentingan. Jika manajemen tidak bersedia

mengolah informasi tersebut dengan baik, maka laporan keuangan yang

dihasilkan tidak akan bisa mencerminkan keadaan kondisi perusahaan yang

sebenarnya, dan pemegang saham dapat mempercayai bahwa laporan keuangan

yang telah di audit sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi
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yang berlaku umum. Sehingga agency problem yang terjadi antara manajer

perusahaan dan pemegang saham dapat dikurangi.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Peneliti dan
Tahun

Penelitian

Sampel Variabel
Independent

Hasil
Penelitian

1 Thio
Anastha
Petronila
(2007)

Perusahaan non
keuangan yang
terdaftar di BEJ
tahun 2003
sebanyak 135
perusahaan.

Ukuran perusahaan,
profitabilitas, KAP,
opini audit, pos luar
biasa, dan umur
perusahaan.

Variabel yang terkait
yaitu ukuran
perusahaan dan umur
perusahaan
berpengaruh
signifikan terhadap
audit delay. KAP
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
audit delay. Opini
audit berpengaruh
signifikan secara
positif terhadap audit
delay.

2 Lina
Anggraeny
Parwati dan
Yohanes
Suhardjo
(2009)

Seluruh perusahaan
manufaktur dan
financial yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesaia
tahun 2006-2008.
Terdapat 151
perusahaan
manufaktur dan 72
perusahaan
financial.

Jenis industri, laba
rugi, opini auditor,
profitabilitas,
ukuran perusahaan,
ukuran KAP, dan
solvabilitas.

Variabel yang terkait
yaitu laba rugi, opini
audit, ukuran
perusahaan, dan
ukuran KAP tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag.
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No Peneliti dan
Tahun

Penelitian

Sampel Variabel
Independent

Hasil
Penelitian

3 Novice
Lianto dan
Budi
Hartono
Kusuma
(2010)

Sampel dalam
penelitian ini adalah
perusahaan
consumer goods dan
multifinance yang
terdaftar di BEI
tahun 2004-2008.
Terdapat 28
perusahaan
consumer goods dan
11 perusahaan
multifinance.

Profitabilitas,
ukuran perusahaan,
umur perusahaan,
dan jenis industri.

Variabel yang terkait
yaitu ukuran
perusahaan tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag.
Umur perusahaan
berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag.

4 Meylisa
Januar
Iskandar dan
Estralita
Trisnawati
(2010)

Seluruh perusahaan
yang terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia tahun
2003-2009.
Terdapat 128
perusahaan yang
listed di BEI tahun
2003-2009.

Total aset, jenis
industri, laba rugi,
opini audit, ukuran
KAP, dan debt
proportion.

Variabel yang terkait
yaitu total aset dan
opini audit tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag. Laba
rugi dan ukuran KAP
berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag.

5 Frans Sero
Lubis (2011)

Pada industri
makanan dan
minuman yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
tahun 2008-2010.
Terdapat 13
perusahaan
makanan dan 4
perusahaan
minuman.

Ukuran perusahaan,
laba rugi, opini
audit, dan ukuran
KAP.

Variabel yang terkait
yaitu ukuran
perusahaan, laba rugi,
dan opini audit tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
audit lag.Ukuran KAP
berpengaruh
signifikan terhadap
audit lag.

6 Resti Ayu
Siwy (2012)

Sampel penelitian
ini adalah
perusahaan
manufaktur dan

Ukuran perusahaan,
profitabilitas, opini
audit, ukuran KAP,
dan perpindahan

Variabel yang terkait
yaitu ukuran
perusahaan dan
ukuran KAP tidak
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No Peneliti dan
Tahun

Penelitian

Sampel Variabel
Independent

Hasil
Penelitian

dagang go public
yang terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia tahun
2008-2010.

KAP. berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag.
Opini audit
berpengaruh
signifikan secara
negatif terhadap audit
report lag.

7 Rosmawati
Endang
Indriyani
dan
Supriyati
(2012)

Seluruh perusahaan
publik yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dan
Bursa Efek
Malaysia (Kuala
Lumpur Stock
Exchange) tahun
2009-2010.

Ukuran perusahaan,
profitabilitas, laba
rugi, dan debt to
equity ratio.

Variabel yang terkait
yaitu ukuran
perusahaan dan laba
rugi.

Ukuran perusahaan
berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag di
Indonesia dan
Malaysia. Laba rugi
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag di
Indonesia dan
Malaysia.

8 Elsa Winda
(2012)

Perusahaan
property dan real
estate yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia tahun
2008-2010.

Debt ratio, ukuran
perusahaan, umur
perusahaan, laba
rugi, dan ukuran
KAP.

Variabel yang terkait
yaitu umur
perusahaan, laba rugi,
dan ukuran KAP tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
audit report
lag.Ukuran
perusahaan
berpengaruh
signifikan terhadap
audit report lag.

Sumber : Jurnal dan Skripsi
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2.6. Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Rerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh penulis

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag

Teori agensi menyatakan bahwa adanya pengaruh antara ukuran

perusahaan terhadap audit report lag, hal ini didukung dengan adanya monitoring

cost yang diberikan oleh principal. Dalam penelitian ini untuk mengukur

perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan

yang memiliki total aset yang besar memiliki hubungan dengan ketepatan waktu

laporan keuangan sehingga dapat menyelesaikan proses auditnya lebih cepat

dibandingkan dengan perusahaan kecil, Indriyani dan Supriyati (2012). Petronila

(2007), Winda (2012), Indriyani dan Supriyati (2012) menyatakan ukuran

Ukuran Perusahaan (X1)

Umur Perusahaan (X2)

Audit Report Lag
(Y)

Laba Rugi (X3)

Ukuran KAP (X4)

Opini Audit (X5)
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perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag, sedangkan Parwati

dan Suhardjo (2009), Lianto dan Kusuma (2010), Iskandar dan Trisnawati (2010)

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah ada, maka dirumuskan

hipotesis pertama sebagai berikut:

Ho1 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

2.7.2. Hubungan Umur Perusahaan Terhadap Audit Report Lag

Teori agensi menyatakan bahwa adanya pengaruh umur perusahaan

terhadap audit report lag, hal ini disebabkan oleh adanya cost yang diterima oleh

agent dari principal. Cara yang dapat digunakan untuk mengukur umur

perusahaan antara lain dari tanggal pendirian atau disahkannya akte pendirian

perusahaan, dari tanggal penggabungan usaha (merger), dan tanggal perubahan

dicatat di Bursa Efek, Owusu-Ansah (2000) dalam Petronila (2007). Penelitian

yang dilakukan Petronila (2007), Lianto dan Kusuma (2010) menyatakan bahwa

umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Namun

terdapat hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Winda (2012), bahwa umur

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Berdasarkan

teori dan penelitian terdahulu yang telah ada, maka dirumuskan hipotesis kedua

sebagai berikut:

Ho2 : Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.
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Ha2 : Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

2.7.3. Hubungan Laba Rugi Terhadap Audit Report Lag

Didalam teori agensi, principal memberikan biaya kepada manajer

perusahaan hal ini bertujuan agar manajer dapat memaksimalkan kemakmuran

principal dengan memberikan dividen. Sehingga laba rugi dapat mempengaruhi

audit report lag. Menurut Subekti dan Widiyanti (2004) dalam Iskandar dan

Trisnawati (2010), menyatakan ada beberapa alasan yang mendorong terjadinya

kemunduran laporan publikasi, yaitu pelaporan laba atau rugi sebagai indikator

good news atau bad news atas kinerja manajerial perusahaan dalam setahun.

Iskandar dan Trisnawati (2010) menunjukkan laba rugi berpengaruh signifikan

terhadap audit report lag, sedangkan Parwati dan Suhardjo (2009), Lubis (2011),

Winda (2012), Indriyani dan Supriyati (2012), laba rugi perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Berdasarkan teori dan penelitian

terdahulu yang telah ada, maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

Ho3 : Laba rugi tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Ha3 : Laba rugi berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

2.7.4. Hubungan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report

Lag

Penggunaan kantor akuntan publik internasional atau KAP The Big Four

dapat memberikan sinyal yang baik kepada para pemegang saham (principal)

karena jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik yang baik maka para
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pemegang saham dapat yakin dan percaya terhadap kualitas laporan keuangan

yang disajikan oleh perusahaan, sehingga kantor akuntan publik internasional

membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, Prabandari &

Rustiana (2007) dalam Iskandar & Trisnawati (2010). Penelitian yang telah

dilakukan oleh Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan Trisnawati (2010),

Lubis (2011) menunjukkan ukuran KAP berpengaruh sugnifikan terhadap audit

report lag. Berbeda dengan hasil penelitian Petronila (2007), Siwy (2012), Winda

(2012) ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah ada, maka dirumuskan

hipotesis keempat sebagai berikut:

Ho4 : Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Ha4 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

2.7.5. Hubungan Opini Audit Terhadap Audit Report Lag

Opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion ) merupakan

kabar baik bagi manajer perusahaan (agent) dan pemegang saham (principal).

Pihak manajemen harus mengolah informasi tersebut dengan baik untuk

dilaporkan pada pihak yang berkepentingan sehingga pemegang saham dapat

mempercayai bahwa laporan keuangan yang telah di audit sudah disajikan secara

wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sehingga agency

problem yang terjadi antara manajer perusahaan dan pemegang saham dapat

dikurangi. Hasil penelitian Petronila (2007), dan Siwy (2012) menunjukkan opini

audit berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Parwati dan Suhardjo
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(2009), Iskandar dan Trisnawati (2010), Lubis (2011) opini audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Berdasarkan teori dan penelitian

terdahulu yang telah ada, maka dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

Ho5 : Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Ha5 : Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah perusahaan

pertambangan, baik perusahaan dalam sub sektor batu bara, minyak dan gas bumi,

logam mineral, serta batu-batuan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)

dan mengacu pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di dalam Indonesian

Capital Market Directory (ICMD) pada periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31

Desember 2012. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive

sampling dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan termasuk perusahaan publik yang tercatat pada Bursa Efek

Indonesia periode 1 Januari 2008 – 31 Desember 2012.

2. Perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan pertambangan

berdasarkan Indonesian Capital Market Directory periode 1 Januari

2008 sampai dengan 31 Desember 2012.

3. Data laporan tahunan auditan tersedia.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang didapatkan melalui sumber yang telah ada dan peneliti

tidak perlu lagi mengumpulkannya sendiri, Sekaran (2010). Seluruh data yang
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diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan tahunan

auditan yang diterbitkan dan dipublikasikan langsung oleh Bursa Efek Indonesia

dan Indonesian Capital Market Directory periode 1 Januari 2008 – 31 Desember

2012.

3.3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis kuantitatif dengan menggunakan software pengolahan data

statistik, yaitu menggunakan program EViews 7.

3.4. Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Terikat (Dependen Variable)

Variable terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah audit report lag

(Y). Audit report lag adalah selisih waktu yang dibutuhkan auditor untuk

menyelesaikan proses audit laporan keuangan perusahaan dari tanggal tutup buku

31 Desember sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Variable

dependen dalam penelitian ini diukur dalam satuan hari, Indriyani dan Supriyati

(2012).

3.4.2. Variabel Bebas (Independent Variable)

3.4.2.1. Ukuran Perusahaan

Peneliti menggunakan total asset sebagai proksi ukuran perusahaan. Total

aset merupakan jumlah dari aset lancar, dan aset tidak lancar. Pada penelitian ini,
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ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan ln total asset. Penggunaan

natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi

data yang berlebih dan mengubah nominal rupiah menjadi ln agar dapat

menyesuaikan variabel-variabel lain yang menggunakan variabel dummy sebagai

koefisiennya. Jika nilai total asset langsung dipakai begitu saja maka nilai variable

akan sangat besar. Dengan demikian penggunaan natural log total asset dapat

disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal sebenarnya. Sehingga,

tidak terjadi gap yang terlalu besar diantara variabel independen lainnya, Lubis

(2011).

3.4.2.2. Umur Perusahaan

Cara yang dapat digunakan untuk mengukur umur perusahaan antara

lain dari tanggal pendirian atau disahkannya akte pendirian perusahaan, dari

tanggal penggabungan usaha (merger), dan tanggal perubahan dicatat di Bursa

Efek, Owusu-Ansah (2000) dalam Petronila (2007). Dalam penelitian ini umur

perusahaan akan dihitung sejak perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek

Indonesia sampai dengan tahun penelitian dilakukan, Winda (2012). Untuk umur

perusahaan akan dilakukan pengujian tambahan yaitu dihitung dari tanggal

pendirian atau disahkannya akte pendirian perusahaan sampai dengan tahun

penelitian dilakukan.

3.4.2.3. Laba Rugi

Laba rugi menunjukkan tingkat pendapatan yang didapat oleh suatu

perusahaan. Dalam penelitian ini, laba atau rugi bersih dilihat dari income
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statement yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Variabel laba rugi

dalam penelitian ini menggunakan dummy, dimana 0 menunjukkan perusahaan

yang mengumumkan rugi dan 1 untuk perusahaan yang mengumumkan laba,

Indriyani dan Supriyati (2012).

3.4.2.4. Ukuran Kantor Akuntan Publik

Dalam penelitian ini, ukuran kantor akuntan publik dikelompokkan

menjadi dua yaitu kantor akuntan publik big four (Deloitte Touche Tohmatsu,

Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers, dan Klyneld Peat Marwick

Geordeler), dan kantor akuntan publik non big four. Variabel ini diproksikan

dengan variabel dummy, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big

Four diberi kode dummy 0 dan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four diberi

kode dummy 1, Parwati dan Suhardjo (2009).

3.4.2.5. Opini Audit

Dalam penelitian ini, variabel opini audit diproksikan dengan variabel

dummy dimana perusahaan yang menerima opini selain unqualified opinion yaitu

bahasa penjelas ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku, qualified,

adverse, dan disclaimer diberikan kode dummy 0 dan perusahaan yang menerima

unqualified opinion diberikan kode dummy 1, Iskandar dan Trisnawati (2010).

3.5. Model Penelitian

Uji hipotesa dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda

(multiple regression). Model regresi berganda atau model regresi majemuk
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merupakan suatu model regresi yang terdiri atas lebih dari satu variable

independen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen dalam

penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP,

opini audit dan variabel dependen yaitu audit report lag. Model yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

Y = β0 + β1(Lnaset) + β2(Age) + β3(D1) + β4(D2) + β5(D3)

Keterangan:

Y = Audit report lag (dalam hari)

β0 = Konstanta

β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien variabel independen

Lnaset =    Nilai total aset perusahaan (dirubah dari rupiah menjadi

ln)

Age =    Umur perusahaan (dalam hari)

D1 = Laba bersih (0 untuk rugi dan 1 untuk laba)

D2 = Ukuran KAP (0 untuk KAP non big four dan 1 untuk

KAP big four)

D3 =   Opini audit (0 untuk selain unqualified opinion dan 1

untuk unqualified opinion)
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3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh

untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik

deskriptif menggambarkan atau menjelaskan berbagai karakteristik data seperti

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

jumlah sampel yang diteliti pada masing-masing variabel, baik variabel dependen

maupun variabel independen yang dihitung berdasarkan data secara keseluruhan,

Indriyani dan Supriyati (2012).

3.6.2. Uji Normalitas

Widarjono (2009), menjelaskan uji normalitas memiliki tujuan untuk

mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

Adapun data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang

terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Salah satu uji yang dapat

dilakukan untuk mengetahui suatu data itu normal atau tidak adalah dengan

menggunakan uji Jargue-Bera test atau J-B test. Hipotesis dari uji Jargue-Bera

test adalah sebagai berikut :

Ho : Residual data terdistribusi normal

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal

Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati 0 atau sama dengan 0, maka

dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal, Widarjono (2009)
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dan nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho

yang artinya residual data berdistribusi normal, Winarno (2009).

3.6.3. Penentuan Model Regresi Data Panel

Terdapat dua jenis data yang dibedakan berdasarkan strukturnya, yaitu

data seksi silang (cross section) dan data runtut waktu (time series). Gabungan

antara kedua jenis data tersebut akan membentuk data panel atau data pool,

Widarjono (2009).

Menurut Widarjono (2009), terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan

untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed

Effect, dan Random Effect. Metode Common Effect merupakan teknik yang paling

sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data

time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa

memperhatikan perbedaan waktu dan individu maka kita bisa menggunakan data

tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita

menggunakan metode Ordinary Least square (OLS) untuk mengestimasi data

panel. Metode Fixed Effect digunakan untuk mengestimasi data panel apabila

terdapat perbedaan waktu pada satu objek. Untuk dapat membedakan objek yang

satu dengan yang lainnya, digunakanlah variabel dummy. Metode ini sering

disebut juga dengan Least Squares Dummy Variabels (LSDV), Winarno (2011).

Tujuan dari digunakannya variabel dummy ialah untuk dapat mewakili

ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Akan tetapi, hal tersebut juga

membawa konsekuensi berkurangnya tingkat degree of freedom yang pada

akhirnya dapat mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah
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tersebut, digunakanlah variabel gangguan (error terms) atau yang lebih dikenal

sebagai metode Random Effect, Widarjono (2009).

Menurut Widarjono (2009), sesuai dengan jenis data yang digunakan,

terdapat beberapa uji yang digunakan untuk menetukan teknik yang paling tepat

untuk mengestimasi regresi data panel, diantarannya :

1. Melakukan estimasi dengan menggunakan metode Fixed Effect

2. Melakukan uji Chow (untuk mengetahui apakah mengunakan metode Common

Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Menggunakan metode Common Effect

Ha : Menggunakan metode Fixed Effect

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah regresi menggunakan

metode Common Effect atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan agar dapat mengambil

keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa

intersep berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect yang dapat diuji

dengan melihat angka F statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau

nilai probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang

artinya menggunakan metode Common Effect. Jika Ho diterima, maka pengujian

regresi data panel selesai sampai di Uji Chow saja. Namun apabila hasilnya

menolak Ho maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan  menggunakanUji

Hausman.

3. Melakukan estimasi dengan menggunakan metode Random Effect
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4. Melakukan uji Hausman (untuk mengetahui apakah mengunakan metode

Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Menggunakan metode Random Effect

Ha : Menggunakan metode Fixed Effect

Uji Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih

apakah regresi penggunaan metode 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 menggunakan alternatif

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 hitung

lebih kecil dari Chi Square tabel maka Ho diterima, atau jika probabilitas melebihi

0.05 maka Ho diterima yang artinya menggunakan metode Random Effect. Jika

Ho 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). Model regresi dikatakan BLUE
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apabila tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi,

Widarjono (2009).

3.6.4.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan hubungan antara variabel

independen dalam suatu regresi. Untuk menciptakan suatu model regresi yang

baik, antar variabel independen dan model tersebut tidak boleh terdapat

multikolinearitas sebab multikolinearitas dapat menyebabkan bias hasil penelitian,

terutama dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji

parsial atau uji t masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yang kuat dalam penelitian ini dapat

dilihat dari nilai korelasinya yaitu dibawah 0,85. Apabila nilai korelasi lebih besar

dari 0,85, maka dapat disimpulkan terdapat multikolinearitas yang kuat antar

variabel independen. Apabila terdapat multikolinearitas dalam model regresi,

maka variabel independen yang memiliki multikolinearitas akan dikeluarkan dari

model regresi dan kemudian mengidentifikasi variabel independen lain yang tidak

memiliki multikolinearitas untuk membantu penelitian, Widarjono (2009).

3.6.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

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

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi
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heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya

heteroskedastisitas, Widarjono (2009). Dalam penelitian ini menggunakan uji

White dan uji Harvey yakni dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum

melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu:

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas

Ha : Ada heteroskedastisitas

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α =

5% maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas, Widarjono (2009).

3.6.4.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan

residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang

bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa datang dipengaruhi

oleh data pada masa-masa sebelumnya, Widarjono (2009). Untuk mengetahui ada

atau tidaknya autokorelasi, maka dapat menggunakan uji Breusch Godfrey atau uji

Lagrange Multiplier. Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu disusun

hipotesis, yaitu:

Ho : Tidak ada Autokorelasi

Ha : Ada Autokorelasi

Jika nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka Ho

tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada autokorelasi, Winarno (2011).
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3.6.5. Pengujian Hipotesa

3.6.5.1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (ukuran

perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran KAP, dan opini audit) secara

individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Audit Report

lag) dengan asumsi nilai variabel yang lain adalah konstan. Pengujian ini

dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing

koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Widarjono (2009), kriteria

pengujiannya sebagai berikut:

Ho : Jika probabilitas (signifikan) > 5% maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha

ditolak

Ha : Jika probabilitas (signifikan) ≤ 5% maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat

ditolak

3.6.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Widarjono (2009), menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) dapat

mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari persamaan regresi yaitu seberapa

besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel

independen. Nilai R2 memiliki interval mulai dari 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1).

Semakin besar nilai R2 (mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut yang

berarti variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi dari

variabel dependen. Semakin kecil nilai R2 (mendekati 0) berarti variabel
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independen secara keseluruhan semakin tidak dapat menjelaskan variasi dari

variabel dependen.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 1 Januari

2008 sampai dengan 31 Desember 2012. Bursa Efek Indonesia dipilih sebagai

sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama

di Indonesia, serta tempat atau wadah bagi para pelaku saham untuk

memperdagangkan atau memperjualbelikan setiap saham yang dimilikinya.

Menurut Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Pedoman Penyajian dan

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri

Pertambangan Umum (31 Januari 2008), aktivitas perusahaan pertambangan yang

tergolong kedalam industri pertambangan mempunyai empat kegiatan usaha

pokok, yaitu eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, dan pengolahan.

Adapun perusahaan yang termasuk kedalam industri pertambangan dikategorikan

menjadi empat sub sektor utama, seperti sub sektor batu bara, minyak dan gas

bumi, logam mineral, serta batu-batuan. Pada saat ini terdapat 33 perusahaan

pertambangan yang terdaftar pada BEI. Daftar perusahaan pertambangan yang

tercatat pada Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada lampiran 2.

Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan dalam penelitian

ini, terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam penggunaan sampel.

Diperoleh 9 perusahaan pertambangan dari empat sub sektor yaitu sektor batu
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bara, minyak dan gas bumi, logam mineral, serta batu-batuan dengan periode

pengujian 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012. Dalam penelitian ini

jumlah sampel yang digunakan berbeda dikarenakan penelitian ini terdapat dua

model yang digunakan, yaitu model pertama untuk variabel umur perusahaan

dihitung sejak perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun

penelitian dilakukan, dan model kedua variabel umur perusahaan dihitung sejak

perusahaan berdiri sampai dengan tahun penelitian dilakukan. Proses seleksi

sampel dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada

lampiran 3, dan 4.

4.2. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif Model Pertama

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

ARL LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

Mean 72.50000 27.88612 3901.265 0.058824 0.500000 0.970588

Median 71.00000 27.56803 4301.500 0.000000 0.500000 1.000000

Maximum 93.00000 30.61207 6283.000 1.000000 1.000000 1.000000

Minimum 52.00000 25.41787 904.000 0.000000 0.000000 0.000000

Std. Dev 10.89968 1.760723 1633.189 0.238833 0.507519 0.171499

Observasi 34 34 34 34 34 34

Sumber: Hasil olah data EViews

Hasil statistik deskriptif model pertama pada tabel 4.1 menunjukkan

informasi antara lain nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar
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deviasi, dan jumlah sampel yang diteliti pada masing-masing variabel, baik

variabel dependen maupun variabel independen yang dihitung berdasarkan data

secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total

observasi 34 sampel, diketahui bahwa :

1. Rata-rata dari variabel audit report lag dari seluruh perusahaan

pertambangan tahun 2008-2012 adalah 72.5 hari dengan standar deviasi

10.89 hari. Dimana lama audit report lag terpanjang mencapai 93 hari

dicapai oleh PT. Mitra Investindo Tbk tahun 2008, dan lama audit report

lag terpendek yaitu 52 hari terjadi pada PT. Cita Mineral Investindo Tbk

tahun 2011. Pada penelitian ini industri pertambangan tahun 2008-2012

memiliki audit report lag lebih panjang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

rata-rata audit report lag yang berada diatas nilai tengah, sehingga audit

report lag memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan

cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data pada variabel audit report

lag ini tesebar cukup luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar

10.89.

2. Rata-rata dari variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan

menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan pertambangan

tahun 2008-2012 sebesar Rp. 1.290.589.233.000. Nilai total aset terbesar

adalah Rp. 19.708.540.946.000 dicapai oleh PT. Aneka Tambang

(Persero) Tbk tahun 2012, dan total aset terkecil adalah Rp.
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109.355.092.689 dicapai oleh PT. Mitra Investindo Tbk tahun 2009. Pada

penelitian ini industri pertambangan tahun 2008-2012 memiliki total aset

yang besar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata total aset yang

berada di atas nilai tengah, sehingga variabel ukuran perusahaan memiliki

bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke

kanan. Penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan ini tersebar

cukup luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 1.760723.

3. Rata-rata dari variabel umur perusahaan untuk perusahaan pertambangan

tahun 2008-2012 sebesar 3901 hari. Dimana umur perusahaan terlama

mencapai 6283 hari dicapai oleh PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2012, dan

umur perusahaan terpendek yaitu 904 hari terjadi pada PT. Perdana Karya

Perkasa Tbk tahun 2009. Pada penelitian ini industri pertambangan tahun

2008-2012 memiliki umur perusahaan lebih pendek. Hal ini ditunjukkan

dengan nilai rata-rata umur perusahaan yang berada dibawah nilai tengah,

sehingga umur perusahaan memiliki bentuk distribusi data yang tidak

simetri dan cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran data pada variabel

umur perusahaan ini tesebar cukup luas ditunjukkan dengan nilai standar

deviasi sebesar 1633.189.

4. Rata-rata dari variabel laba rugi untuk perusahaan pertambangan tahun

2008-2012 sebesar 0.058824, dengan standar deviasi laba rugi sebesar

0.238833.
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5. Rata-rata dari variabel ukuran kantor akuntan publik untuk perusahaan

pertambangan tahun 2008-2012 sebesar 0.500000, dengan standar deviasi

ukuran kantor akuntan publik sebesar 0.507519.

6. Rata-rata dari variabel opini auditor untuk perusahaan pertambangan tahun

2008-2012 sebesar 0.970588, dengan standar deviasi opini auditor sebesar

0.171499.

4.2.2.   Statistik Deskriptif Model Kedua

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif

ARL LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

Mean 80.41860 27.58500 10422.56 0.883721 0.418605 0.906977

Median 75.00000 27.15058 10251.00 1.000000 0.000000 1.000000

Maximum 175.0000 30.61207 16250.00 1.000000 1.000000 1.000000

Minimum 52.00000 23.44464 5585.000 0.000000 0.000000 0.000000

Std. Dev 24.96401 1.773420 3000.213 0.324353 0.499169 0.293903

Observasi 43 43 43 43 43 43

Sumber: Hasil olah data EViews

Hasil statistik deskriptif model kedua pada tabel 4.2 menunjukkan

informasi antara lain nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar

deviasi, dan jumlah sampel yang diteliti pada masing-masing variabel, baik

variabel dependen maupun variabel independen yang dihitung berdasarkan data

secara keseluruhan.
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total

observasi 43 sampel, diketahui bahwa:

1. Rata-rata dari variabel audit report lag dari seluruh perusahaan

pertambangan tahun 2008-2012 adalah 80.41 hari dengan standar deviasi

24.96 hari. Dimana lama audit report lag terpanjang mencapai 175 hari

dicapai oleh PT. ATPK Resources Tbk tahun 2009, dan lama audit report

lag terpendek yaitu 52 hari terjadi pada PT. Cita Mineral Investindo Tbk

tahun 2011. Pada penelitian ini industri pertambangan tahun 2008-2012

memiliki audit report lag lebih panjang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

rata-rata audit report lag yang berada diatas nilai tengah, sehingga audit

report lag memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan

cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data pada variabel audit report

lag ini tesebar cukup luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar

24.96.

2. Rata-rata dari variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan

menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan pertambangan

tahun 2008-2012 sebesar Rp. 955.021.795.800. Nilai total aset terbesar

adalah Rp. 19.708.540.946.000 dicapai oleh PT. Aneka Tambang (Persero)

Tbk tahun 2012, dan total aset terkecil adalah Rp. 15.201.235.077 dicapai

oleh PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk tahun 2011. Pada penelitian ini

industri pertambangan tahun 2008-2012 memiliki total aset yang besar.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata total aset yang berada di atas

nilai tengah, sehingga variabel ukuran perusahaan memiliki bentuk
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distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan.

Penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan ini tersebar cukup luas

ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 1.773420.

3. Rata-rata dari variabel umur perusahaan untuk perusahaan pertambangan

tahun 2008-2012 sebesar 10.422 hari. Dimana umur perusahaan terlama

mencapai 16.250 hari dicapai oleh PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

tahun 2012,dan umur perusahaan terpendek yaitu 5585 hari terjadi pada

PT. Mitra Investido Tbk tahun 2008. Pada penelitian ini industri

pertambangan tahun 2008-2012 memiliki umur perusahaan lebih panjang.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata umur perusahaan yang berada

diatas nilai tengah, sehingga umur perusahaan memiliki bentuk distribusi

data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data

pada variabel umur perusahaan ini tesebar cukup luas ditunjukkan dengan

nilai standar deviasi sebesar 3000.213.

4. Rata-rata dari variabel laba rugi untuk perusahaan pertambangan tahun

2008-2012 sebesar 0.883721, dengan standar deviasi laba rugi sebesar

0.324353.

5. Rata-rata dari variabel ukuran kantor akuntan publik untuk perusahaan

pertambangan tahun 2008-2012 sebesar 0.418605, dengan standar deviasi

ukuran kantor akuntan publik sebesar 0.499169.
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6. Rata-rata dari variabel opini auditor untuk perusahaan pertambangan tahun

2008-2012 sebesar 0.906977, dengan standar deviasi opini auditor sebesar

0.293903.

4.2.3. Analisis Lamanya Audit Report Lag Menurut Regulasi

Berdasarkan lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-

36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, setiap

emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi

efektif di Bursa Efek Indonesia (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 dan harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-

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

tahunan.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total

observasi sebanyak 34 sampel (model pertama) diketahui bahwa rata-rata audit

report lag untuk perusahaan pertambangan periode 2008-2012 adalah 72.5 hari

dengan standar deviasi 10.89968 hari. Model kedua dengan total observasi 43

sampel, diketahui bahwa rata-rata audit report lag untuk perusahaan

pertambangan periode 2008-2012 adalah 80.41 hari dengan standar deviasi

24.96401 hari. Rata-rata lamanya pelaporan audit (audit report lag) pada

perusahaan pertambangan tersebut masih berada dalam batas penyampaian

laporan keuangan ke BAPEPAM. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata
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perusahaan sampel mampu menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat

waktu untuk dilaporkan ke publik sesuai dengan ketentuan BAPEPAM, yakni

dapat lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 90 hari.

4.2.4. Uji Normalitas

Model yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang

terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Salah satu uji yang dapat

dilakukan untuk mengetahui suatu data normal atau tidak adalah dengan

menggunakan uji Jargue-Bera test atau J-B test. Hipotesis dari uji Jargue-Bera

test adalah sebagai berikut:

Ho : Residual data terdistribusi normal

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Model Pertama

Sumber: Hasil olah data Eviews
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Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas Model Kedua
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Sumber: Hasil olah data Eviews

Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati atau tidak jauh dari angka 0,

maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal (Widarjono,

2009) dan nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka

menerima Ho yang artinya residual data berdistribusi normal, Winarno (2009).

Berdasarkan gambar diatas, probabilitas pada uji normalitas diatas diperoleh hasil

sebesar 0.413057 (model pertama), dan 0.666456 (model kedua). Angka-angka

tersebut menunjukkan bahwa probabilitas lebih besar dari 0.05, hasil tersebut

menunjukkan Ho diterima yang artinya adalah residual data terdistribusi normal.

4.2.5. Penentuan Model Regresi Data Panel

Data panel merupakan kombinasi dari data time series dan cross section.

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi

regresi dari data panel. Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk
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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, apabila pada uji Chow

tidak lulus uji maka dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, setelah

dilakukan uji Hausman maka dapat diketahui apakah data menggunakan model

regresi Fixed Effect atau Random Effect.

4.2.5.1. 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. Hipotesis dari uji Chow adalah sebagai

berikut:

Ho : Menggunakan metode Common Effect

Ha : Menggunakan metode 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. 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. Berikut adalah hasil uji Chow yang

dilakukan atas model penelitian:
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Tabel 4.3

Hasil Uji Chow Model Pertama

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: RETNO

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 2.071421 (6,22) 0.0984

Cross-section Chi-square 15.226662 6 0.0186

Sumber: Hasil olah data Eviews

Tabel 4.4

Hasil Uji Chow Model Kedua

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: RETNO

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 0.966287 (8,29) 0.4807

Cross-section Chi-square 10.161160 8 0.2539

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dengan melihat nilai probabilitas uji Chow pada tabel 4.3 dan tabel 4.4,

didapat nilai sebesar 0.0984 (model pertama), dan 0.4807 (model kedua) dimana

hasil tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat

ditolak. Oleh karena itu, metode yang tepat dalam regresi berganda ini adalah

metode Common Effect (metode OLS). Jadi asumsi intersep dan slope adalah tetap

sepanjang waktu dan individu (perusahaan) sangat cocok dalam penelitian ini,
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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 metode

yang diterima adalah Common Effect maka pengujian metode data panel selesai

sampai disini, hal ini berarti tidak perlu dilakukan uji Hausman. Jadi metode

Common Effect inilah yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis dalam

penelitian ini.

4.2.6. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, diperlukan uji Best

Linear Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasiknya

dengan metode Ordinary Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa.

Model regresi dikatakan BLUE apabila tidak terdapat multikolinearitas,

heteroskedastisitas, dan autokorelasi, Widarjono (2009).

4.2.6.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui

adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini yaitu dengan

menguji korelasi (r) di setiap variabel independen. Apabila koefisien korelasi

berada dibawah 0.85, maka penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas,

Widarjono (2009). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.5, dan

tabel 4.6.
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Berdasarkan tabel 4.5, dan tabel 4.6, menunjukkan hasil bahwa koefisien

korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini mempunyai angka yang

lebih kecil dari 0.85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen

yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan,

laba rugi, ukuran KAP, dan opini auditor terbebas dari adanya masalah

multikolinearitas atau tidak terjadi hubungan antara variabel independen yang

terjadi dalam satu model regresi.

4.2.6.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk dapat mengidentifikasi

ada tidaknya masalah heteroskedastisitas yaitu uji White, Glejser, dan Harvey.

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan metode uji White (model pertama), dan uji Harvey (model

kedua). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.7, dan tabel 4.8.

Untuk membuktikan apakah terjadi masalah heteroskedastisitas digunakan

hipotesis seperti berikut:

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas

Ha : Ada heteroskedastisitas

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α =

5% maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada heteroskedastisitas,

Widarjono (2009). Berdasarkan tabel 4.7, dan tabel tabel 4.8, nilai probabilitas
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Chi Squares dari Obs*R-Square menujukkan angka sebesar 0.1684 (model

pertama), dan 0.0878 (model kedua). Dimana nilai probabilitas Chi Squares dari

Obs*R-Square lebih besar dari 0.05, yang artinya Ho tidak dapat ditolak sehingga

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bebas dari adanya masalah

heteroskedastisitas.

4.2.6.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Pendeteksian ada

tidaknya masalah autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil uji autokorelasi dapat

dilihat pada tabel 4.9, dan tabel 4.10. Dimana hipotesis dari uji Langrange

Multiplier (LM) adalah :

Ho : Tidak ada Autokorelasi

Ha : Ada Autokorelasi

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-square lebih besar dari α =

5% maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada autokorelasi, Winarno

(2011). Berdasarkan tabel 4.9, dan tabel 4.10, nilai probabilitas dari Obs*R-

Square menujukkan angka sebesar 0.0911 (model pertama), dan 0.0960 (model

kedua). Dimana nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari

0.05, yang artinya Ho tidak dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa

dalam penelitian ini bebas dari adanya masalah autokorelasi.

FAKTOR-FAKTOR ..., RETNO SETYANINGRUM, Ak.-IBS, 2013



77

4.2.7. Hasil Pengujian Hipotesis Model Pertama

Berdasarkan analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan pengolahan data, sesuai dengan hasil uji Chow yang tertera pada

tabel 4.3, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan metode Common Effect.

Adapun hasil uji Common Effect dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11

Hasil Regresi Metode Common Effect

ARL = 234.4012 – 5.664562 LNASET + 0.000828 AGE + 22.46133 LABARUGI
+ 21.06581 SIZEKAP – 19.59760 OPINI

Variabel Prediksi Koefisien t-statistik Probabilitas Kesimpulan Ha

LNASET +/- -5.664562 -4.029318 0.0004* Tidak dapat ditolak

AGE +/- 0.000828 0.897855 0.3769 Ditolak

LABARUGI +/- 22.46133 3.462925 0.0017* Tidak dapat ditolak

SIZEKAP +/- 21.06581 4.243824 0.0002* Tidak dapat ditolak

OPINI +/- -19.59760 -2.342472 0.0265** Tidak dapat ditolak

Adjusted R-squared: 0.462919

F-statistic: 6.688653                                Prob (F-statistic): 0.000325

LNASET: Ukuran Perusahaan (Total aset, ln)  ; AGE: Umur Perusahaan (hari)

LABARUGI: Dummy ;  SIZEKAP: Dummy ;  OPINI: Dummy
*Signifikan pada level α = 1%                                      ** Signifikan pada level α = 5%
Sumber: Hasil olah data Eviews

Berdasarkan hasil regresi metode Common Effect nilai koefisien konstanta

sebesar 234.4012 artinya jika variabel LNASET (ukuran perusahaan), AGE (umur

perusahaan), LABA RUGI, SIZEKAP (ukuran kantor akuntan publik), dan OPINI

(opini auditor) bernilai konstan, maka rata-rata audit report lag perusahaan

pertambangan periode 2008-2012 sebesar 234 hari.
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4.2.7.1. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, karena

penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan

alternatif yaitu dengan meilihat nilai dari Adjusted R². Adjusted R² disesuaikan

dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa

nilai adjusted R2 sebesar 0.462919 atau sebesar 46.3%. Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen (ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi,

ukuran kantor akuntan publik, dan opini audit) mampu mempengaruhi dan

menjelaskan variansi dari variabel dependen (audit report lag) sebesar 46,3%.

Sedangkan, 0.537081 sisanya atau sebesar 53.7% dijelaskan oleh faktor-faktor

lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

4.2.7.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan

pada tabel 4.11, diperoleh nilai koefisien variabel ukuran perusahaan (LNASET)

sebesar -5.664562. Hal tersebut memiliki arti yaitu, variabel ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan secara negatif terhadap audit report lag. Semakin besar

ukuran perusahaan semakin pendek audit report lag. Jadi, koefisien regresi lnaset

sebesar -5.664562 menyatakan jika total aset perusahaan meningkat satu satuan,

maka audit report lag akan menurun atau lebih cepat sebesar 5.664562 hari

dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
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Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel ukuran

perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan total aset memiliki

probabilitas sebesar 0.0004. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa

probabilitas ukuran perusahaan yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi

α = 0.01 yaitu (0.0004 < 0.01). Sehingga Ho ditolak, dan Ha tidak dapat ditolak,

atau dengan kata lain variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

audit report lag.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang sudah dikembangkan

sebelumnya, bahwa ukuran perusahaan menunjukkan arah yang negatif terhadap

audit report lag. Menurut Petronila (2007), arah negatif menunjukkan bahwa

semakin besar ukuran perusahaan, maka jangka waktu pelaporan audit akan

semakin cepat dan sebaliknya jika ukuran perusahaan semakin kecil maka jangka

waktu pelaporan audit akan semakin panjang. Hal ini dikarenakan perusahaan

besar memiliki sumber daya yang besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan

teknologi yang mendukung sistem informasi akuntansi sehingga dapat

menghasilkan data yang akurat dan lebih cepat, serta memiliki pengendalian

internal yang lebih baik yang dapat membantu auditor dalam melakukan

pekerjaan audit. Menurut Andi (2009) dalam Indriyani dan Supriyati (2012),

perusahaan-perusahaan yang besar memiliki sumber daya untuk membayar biaya

audit yang lebih besar kepada auditor sehingga perusahaan dapat mendorong

auditornya agar dapat menyelesaikan pekerjaan audit secara tepat waktu, karena

perusahaan besar cenderung memiliki pengawasan yang ketat dari pihak eksternal

seperti investor, pengawas permodalan, dan pemerintah sehingga terdapat
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kecenderungan untuk mengurangi audit report lag. Dapat disimpulkan bahwa

perusahaan besar memiliki sistem pengendalian yang baik dibandingkan dengan

perusahaan yang kecil, sehingga dengan adanya sistem pengendalian yang baik

yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan yang

akan terjadi di dalam suatu perusahaan dan ini dapat mempersingkat audit report

lag. Serta perusahaan besar memiliki sumber daya untuk membayar audit lebih

besar kepada auditor sehingga auditor lebih termotivasi untuk menyelesaikan

audit lebih cepat setelah tanggal laporan keuangan berakhir, dan didukung dengan

adanya teknologi yang dapat mendukung pekerjaan auditor sehingga pekerjaan

audit lebih cepat terselesaikan. Selain itu semakin besar ukuran perusahaan

semakin banyak informasi yang didapat, hal ini dapat memudahkan auditor dalam

menyelesaikan proses auditnya karena dalam melakukan proses audit, auditor

dituntut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dalam laporan keuangan, dan

perusahaan besar mendapatkan tekanan yang kuat untuk menyampaikan laporan

auditan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-

2012. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Petronila

(2007), Winda (2012), Indriyani dan Supriyati (2012). Namun berbeda dengan

hasil penelitian Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan Trisnawati (2010),

Lianto dan Kusuma (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.
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4.2.7.3. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Audit Report Lag

Pada model pertama ini, variabel umur perusahaan dihitung sejak

perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang didapat pada model

regresi berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.11, diperoleh nilai koefisien

variabel umur perusahaan (AGE) sebesar 0.000828. Hal tersebut memiliki arti

yaitu, variabel umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara positif

terhadap audit report lag. Semakin lama umur perusahaan semakin pendek audit

report lag. Jadi, koefisien regresi age sebesar 0.000828 menyatakan bahwa

semakin muda 1 tahun umur perusahaan, lama waktu pelaporan audit (audit

report lag) lebih lama 0.000828 hari. Sebaliknya, jika umur perusahaan

bertambah 1 tahun, maka audit report lag lebih cepat 0.000828 hari dengan

asumsi variabel bebas lainnya tetap.

Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel umur

perusahaan memiliki probabilitas sebesar 0.3769. Berdasarkan hasil tersebut

diketahui bahwa probabilitas umur perusahaan yang diperoleh lebih besar dari

tingkat signifikansi α = 0.05 yaitu (0.3769 > 0.05). Sehingga Ho tidak dapat

ditolak, dan Ha ditolak, atau dengan kata lain variabel umur perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan

oleh Petronila (2007), Lianto dan Kusuma (2010) umur perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag. Semakin sering perusahaan melakukan

pencatatan dalam laporan keuangan maka waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikannya juga semakin cepat. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki
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pengalaman yang cukup lama dalam proses penyusunan laporan keuangan dan

lebih cepat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam proses

pelaporan keuangan.

Namun penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winda

(2012) umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Hal ini dimungkinkan terjadi karena perusahaan baik yang sudah terdaftar atau

belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak menjamin bahwa perusahaan

tersebut tepat waktu dalam penyajian laporan keuangannya, karena sumber daya

manusia yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan memiliki keahlian yang

berbeda dalam menyusun laporan keuangannya, sehingga umur perusahaan tidak

menjamin bahwa audit report lag akan lebih pendek dari waktu yang telah

ditetapkan. Besarnya skala operasi juga menunjukkan bahwa banyak pemeriksaan

yang perlu dilakukan oleh auditor, ditambah lagi dengan banyaknya tingkat

transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat memperpanjang proses audit yang

akhirnya dapat mempengaruhi audit report lag.

Berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan hasil penelitian ini

membuktikan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap

audit report lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-2012.

4.2.7.4. Pengaruh Laba Rugi Terhadap Audit Report Lag

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan

pada tabel 4.11, diperoleh nilai koefisien variabel laba rugi (D1) sebesar 22.46133.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa, variabel laba rugi berpengaruh signifikan
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secara positif terhadap audit report lag. Perusahaan yang mengalami kerugian

audit report lag lebih panjang dari pada perusahaan yang mendapatkan

keuntungan. Jadi, perusahaan yang mengalami kerugian, lama waktu pelaporan

audit (audit report lag) lebih lama 22.46133 hari, sebaliknya perusahaan yang

mendapatkan laba waktu pelaporan audit (audit report lag) lebih cepat 22.46133

hari dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel laba rugi

memiliki probabilitas sebesar 0.0017. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa

probabilitas laba rugi yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0.01

yaitu (0.0017 < 0.01). Sehingga Ho ditolak, dan Ha tidak dapat ditolak, atau

dengan kata lain variabel laba rugi berpengaruh signifikan terhadap audit report

lag.

Laba rugi merupakan gambaran yang menunjukkan keberhasilan suatu

perusahaan tersebut dalam manjalankan tugasnya. Menurut Iskandar dan

Trisnawati (2010), menyatakan perusahaan yang menderita kerugian akan

meminta auditornya untuk menjadwalkan kembali pengauditan lebih lama dari

biasanya sehingga dapat menunda untuk mengumumkan bad news kepada publik.

Auditor juga cenderung berhati-hati dalam melakukan prosedur-prosedur audit

yang dapat memastikan nilai kerugian sehingga proses audit (audit report lag)

akan lebih panjang. Kerugian yang terjadi mungkin disebabkan karena kegagalan

keuangan perusahaan atau adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh

manajemen perusahaan. Laba rugi merupakan informasi penting yang perlu

diperhatikan oleh perusahaan karena para pemegang saham akan
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menginvestasikan dananya kepada perusahaan dengan melihat laporan keuangan

yang disajikan, karena laporan keuangan perusahaan mencerminkan laba atau rugi

yang sedang dialami oleh perusahaan tersebut. Jika perusahaan memperoleh

kerugian dalam menjalankan kegiatannya maka perusahaan tersebut

mencerminkan kondisi atau keadaan dari perusahaan tersebut dalam keadaan

buruk, dan sebaliknya. Hal ini merupakan berita buruk bagi manjemen

perusahaan.

Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa laba rugi berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-

2012. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar

dan Trisnawati (2010). Namun berbeda dengan hasil penelitian Parwati dan

Suhardjo (2009), Lubis (2011), Indriyani dan Supriyati (2012), Winda (2012),

laba rugi tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

4.2.7.5. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report

Lag

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan

pada tabel 4.11, diperoleh nilai koefisien variabel ukuran kantor akuntan publik

(D2) sebesar 21.06581. Hal tersebut memiliki arti yaitu, variabel ukuran kantor

akuntan publik berpengaruh signifikan secara positif terhadap audit report lag.

Perusahaan yang di audit oleh KAP The Big four memiliki waktu audit yang lebih

cepat dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh KAP Non Big Four.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big four, lama waktu pelaporan audit

(audit report lag) lebih cepat 21.1 hari. Sebaliknya, perusahaan yang di audit oleh
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KAP Non Big Four maka audit report lag lebih lama sebesar 21.1 hari dengan

asumsi variabel lainnya tetap.

Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel ukuran

kantor akuntan publik memiliki probabilitas sebesar 0.0002. Berdasarkan hasil

tersebut diketahui bahwa probabilitas ukuran KAP yang diperoleh lebih kecil dari

tingkat signifikansi α = 0.01 yaitu (0.0002 < 0.01). Sehingga Ho ditolak, dan Ha

tidak dapat ditolak, atau dengan kata lain variabel ukuran kantor akuntan publik

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Menurut Prabandari dan Rustiana (2007) dalam Iskandar dan Trisnawati

(2010), KAP The Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam

menyelesaikan pekerjaan audit dengan didukung kemampuan auditor yang telah

memiliki pengalaman yang cukup. KAP besar cenderung memperoleh insentif

yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat

dibandingkan dengan KAP lainnya, sehingga audit report lag lebih pendek.

Waktu audit yang lebih cepat juga merupakan cara KAP besar untuk

mempertahankan nama baik atau reputasi mereka.

Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran kantor akuntan publik

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan

tahun 2008-2012. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan Trisnawati (2010), Lubis (2011).

Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan

oleh Petronila (2007), dan Siwy (2012), Winda (2012) yang menunjukkan ukuran

kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.
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4.2.7.6. Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Report Lag

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan

pada tabel 4.11, diperoleh nilai koefisien variabel opini audit (D3) sebesar -

19.59760. Hal tersebut memiliki arti yaitu, variabel opini audit berpengaruh

signifikan secara negatif terhadap audit report lag. Perusahaan yang menerima

opini audit selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) memiliki waktu

audit report lag yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang

menerima opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Jadi, perusahaan

yang mendapatkan opini dari auditor unqualified opinion, maka audit report lag

lebih cepat sebesar 19.6 hari, sebaliknya perusahaan yang mendapat opini selain

unqualified opinion, lama waktu pelaporan audit (audit report lag) lebih panjang

19.6 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel opini audit

memiliki probabilitas sebesar 0.0265. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa

probabilitas opini audit yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi α =

0.05 yaitu (0.0265 < 0.05). Sehingga Ho ditolak, dan Ha tidak dapat ditolak, atau

dengan kata lain variabel opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit report

lag.

Menurut Siwy (2012), perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa

pengecualian, audit report lagnya cenderung lebih pendek karena laporan

keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku umum. Perusahaan dapat melakukan pencatatan dan melaporkan posisi

keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
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sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti yang sesuai dengan apa yang dicatat

di laporan keuangan. Bukti-bukti tersebut dapat mempermudah auditor dalam

memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan, jadi pemberian opini

wajar tanpa pengecualian dapat mempersingkat audit report lag.

Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa opini audit

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan

tahun 2008-2012. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Petronila (2007), dan Siwy (2012). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang

dengan penelitian yang dilakukan oleh Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan

Trisnawati (2010), Lubis (2011) yang menyatakan opini audit tidak berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag.

4.2.8. Hasil Pengujian Hipotesis Model Kedua

Berdasarkan analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan pengolahan data, sesuai dengan hasil uji Chow yang tertera pada

tabel 4.4, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan metode Common Effect.

Adapun hasil uji Common Effect dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.12

Hasil Regresi Metode Common Effect

ARL = 2012.008 – 0.032634 LNASET + 0.047893 AGE + 0.000114 LABARUGI
– 1.890366 SIZEKAP – 0.695296 OPINI

Variabel Prediksi Koefisien t-statistik Probabilitas Kesimpulan Ha

LNASET +/- – 0.032634 -2.479824 0.0178* Tidak dapat ditolak

AGE +/- 0.047893 0.295367 0.7694 Ditolak

LABARUGI +/- 0.000114 1.347397 0.1860 Ditolak

SIZEKAP +/- – 1.890366 -1.907806 0.0642 Ditolak

OPINI +/- – 0.695296 -1.090673 0.2825 Ditolak

Adjusted R-squared: 0.129751

F-statistic 2.252407 Prob (F-statistic):     0.069351

LNASET: Ukuran Perusahaan (Total aset, ln)  ; AGE: Umur Perusahaan (hari)

LABARUGI: Dummy ;  SIZEKAP: Dummy ;  OPINI: Dummy

*Signifikan pada level α = 5%
Sumber : Hasil olah data Eviews

Berdasarkan hasil regresi metode common effect nilai koefisien konstanta

sebesar 2012.008 artinya jika variabel LNASET (ukuran perusahaan), AGE (umur

perusahaan), LABA RUGI, SIZEKAP (ukuran kantor akuntan publik), dan OPINI

(opini auditor) bernilai konstan, maka rata-rata audit report lag perusahaan

pertambangan periode 2008-2012 sebesar 2012 hari.

4.2.8.1. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, karena

penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan

alternatif yaitu dengan meilihat nilai dari Adjusted R². Adjusted R² disesuaikan

dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.
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Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.12, menunjukkan bahwa nilai

adjusted R2 sebesar 0.129751 atau sebesar 12.9%. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel independen (ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran

kantor akuntan publik, dan opini audit) mampu mempengaruhi dan menjelaskan

variansi dari variabel dependen (audit report lag) sebesar 46,3%. Sedangkan,

0.870249 sisanya atau sebesar 87.1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak

diikutsertakan dalam model penelitian ini.

4.2.8.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan

pada tabel 4.12, diperoleh nilai koefisien variabel ukuran perusahaan (LNASET)

sebesar -0.032634. Nilai tersebut memiliki makna bahwa dalam model regresi

penelitian ini, variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara negatif

terhadap audit report lag. Semakin besar ukuran perusahaan semakin pendek

audit report lag. Jadi, koefisien regresi lnaset sebesar -0.032634 menyatakan jika

total aset perusahaan meningkat satu satuan, maka audit report lag akan menurun

atau lebih cepat sebesar 0.03 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel ukuran

perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan total aset memiliki

probabilitas sebesar 0.0178. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa

probabilitas ukuran perusahaan yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi

α = 0.05 yaitu (0.0178 < 0.05). Sehingga Ho ditolak, dan Ha tidak dapat ditolak,

atau dengan kata lain variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

audit report lag.
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Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-

2012. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Petronila

(2007), Winda (2012), Indriyani dan Supriyati (2012). Namun berbeda dengan

hasil penelitian Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan Trisnawati (2010),

Lianto dan Kusuma (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Untuk penjelasan dapat dilihat pada sub bab 4.2.7.2, karena hasil uji pada

model pertama dan kedua adalah sama.

4.2.8.3. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Audit Report Lag

Untuk model kedua, variabel umur perusahaan dihitung sejak perusahaan

tersebut didirikan atau disahkannya akte pendirian perusahaan. Berdasarkan hasil

pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.12, diperoleh

nilai koefisien variabel umur perusahaan (AGE) sebesar 0.047893. Hal tersebut

memiliki arti yaitu, variabel umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara

positif terhadap audit report lag. Semakin lama umur perusahaan semakin pendek

audit report lag. Jadi, koefisien regresi age sebesar 0.047893 menyatakan bahwa

semakin muda 1 tahun umur perusahaan, lama waktu pelaporan audit (audit

report lag) lebih lama 0.047893 hari. Sebaliknya, jika umur perusahaan

bertambah 1 tahun, maka audit report lag lebih cepat 0.047893 hari dengan

asumsi variabel bebas lainnya tetap.
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Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel umur

perusahaan memiliki probabilitas sebesar 0.7694. Berdasarkan hasil tersebut

diketahui bahwa probabilitas umur perusahaan yang diperoleh lebih besar dari

tingkat signifikansi α = 0.05 yaitu (0.7694 > 0.05). Sehingga Ho tidak dapat

ditolak, dan Ha ditolak, atau dengan kata lain variabel umur perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Umur perusahaan pada pengujian ini dihitung sejak perusahaan tersebut

didirikan. Hasil yang didapat umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan

terhadap audit report lag. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan

oleh Winda (2012) umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit

report lag. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah berdiri cukup lama tidak

menjamin bahwa perusahaan memiliki prosedur dan pencatatan akuntansi yang

lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Namun hasil

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Petronila

(2007), Lianto dan Kusuma (2010) umur perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap audit report lag.

4.2.8.4. Pengaruh Laba Rugi Terhadap Audit Report Lag

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan

pada tabel 4.12, diperoleh nilai koefisien variabel laba rugi (D1) sebesar 0.000114.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel laba rugi tidak berpengaruh

signifikan secara positif terhadap audit report lag. Perusahaan yang mengalami

kerugian audit report lag lebih panjang dari pada perusahaan yang mendapatkan

FAKTOR-FAKTOR ..., RETNO SETYANINGRUM, Ak.-IBS, 2013



92

keuntungan. Jadi, perusahaan yang mengalami kerugian, lama waktu pelaporan

audit (audit report lag) lebih lama 0.000114 hari, sebaliknya perusahaan yang

mendapatkan laba waktu pelaporan audit (audit report lag) lebih cepat 0.000114

hari dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel laba rugi

memiliki probabilitas sebesar 0.1860. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa

probabilitas laba rugi yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0.05

yaitu (0.1860 > 0.05). Sehingga Ho tidak dapat ditolak , dan Ha ditolak, atau

dengan kata lain variabel laba rugi tidak berpengaruh signifikan terhadap audit

report lag.

Laba rugi merupakan informasi penting yang perlu diperhatikan oleh

perusahaan karena calon investor akan menginvestasikan dananya kepada

perusahaan dengan melihat laporan keuangan yang disajikan. Dari laporan

keuangan tersebut dapat mencerminkan laba atau rugi yang sedang dialami oleh

perusahaan. Dalam penelitian ini, laba rugi tidak berpengaruh signifikan terhadap

audit report lag. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya,

karena unsur laba yang didapat oleh perusahaan merupakan hal yang dapat dengan

mudah dimodifikasi pelaporannya melalui berbagai metode akuntansi. Penelitian

ini mendukung penelitian Parwati dan Suhardjo (2009), Lubis (2011), Indriyani

dan Supriyati (2012), Winda (2012), laba rugi tidak berpengaruh signifikan

terhadap audit report lag. Berbeda dengan penelitian Iskandar dan Trisnawati

(2010).
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4.2.8.5. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report

Lag

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan

pada tabel 4.12, diperoleh nilai koefisien variabel ukuran kantor akuntan publik

(D2) sebesar 1.890366. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, variabel ukuran

kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap audit

report lag. Perusahaan yang di audit oleh KAP The Big four memiliki waktu audit

yang lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh KAP Non

Big Four. Perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big four, lama waktu pelaporan

audit (audit report lag) lebih cepat 1.890366 hari. Sebaliknya, perusahaan yang di

audit oleh KAP Non Big Four maka audit report lag lebih lama sebesar 1.890366

hari dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel ukuran KAP

memiliki probabilitas sebesar 0.0642. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa

probabilitas ukuran KAP yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi α =

0.05 yaitu (0.0642 > 0.05). Sehingga Ho tidak dapat ditolak, dan Ha ditolak, atau

dengan kata lain variabel ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag.

Menurut Siwy (2012), pemberian opini yang dilakukan oleh KAP The Big

Four akan mempertaruhkan nama baik dari KAP tersebut, selain itu suatu KAP

tergantung dari kualitas tenaga ahli yang ditugaskan untuk melaksanakan audit.

Apabila auditor yang diberikan tugas kurang kompeten dan kurang memahami

bisnis klien, maka akan menyebabkan waktu audit lebih lama dibandingkan
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dengan auditor yang sangat berkompeten. Disisi lain, KAP Non Big Four dapat

membuat audit report lag semakin singkat. Hal ini dikarenakan KAP Non Big

Four terus memperbaiki kualitasnya dalam melaksanakan proses audit. Hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Petronila (2007), dan

Siwy (2012), Winda (2012) yang menghasilkan ukuran kantor akuntan publik

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Penelitian ini berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan

Trisnawati (2010), Lubis (2011) ukuran kantor akuntan publik berpengaruh

signifikan terhadap terhadap audit report lag.

4.2.8.6.  Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Report Lag

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi berganda yang ditunjukkan

pada tabel 4.12, diperoleh nilai koefisien variabel opini audit (D3) sebesar -

0.695296. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, variabel opini audit tidak

berpengaruh signifikan secara negatif terhadap audit report lag. Perusahaan yang

menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)

memiliki waktu audit report lag yang lebih panjang dibandingkan dengan

perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion).

Jadi, koefisien regresi opini auditor sebesar -0.695296 menyatakan bahwa

perusahaan yang mendapat opini selain unqualified opinion, lama waktu

pelaporan audit (audit report lag) lebih panjang 0.695296 hari. Sebaliknya, jika

perusahaan mendapatkan opini dari auditor unqualified opinion, maka audit
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report lag lebih cepat sebesar 0.695296 hari dengan asumsi variabel bebas lainnya

tetap.

Sementara itu, pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel opini audit

memiliki probabilitas sebesar 0.2825. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa

probabilitas opini audit yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi α =

0.05 yaitu (0.2825 > 0.05). Sehingga Ho ditolak, dan Ha tidak dapat ditolak, atau

dengan kata lain variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit

report lag.

Menurut Siwy (2012), semakin auditor kurang yakin dalam memberikan

pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan maka semakin lama waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit. Sehingga auditor membutuhkan

waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan proses audit. Menurut Iskandar

dan Trisnawati (2010), proses pemberian pendapat terhadap kewajaran suatu

laporan keuangan merupakan tahap akhir dalam proses audit, sehingga jenis opini

audit yang diberikan tidak akan mempengaruhi lamanya audit report lag yang

terjadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Parwati dan Suhardjo

(2009), Lubis (2011) opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit

report lag. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Petronila (2007), opini

audit berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

4.3. Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh ukuran

perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran kantor akuntan publik, dan opini

auditor terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di
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Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012, 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 report lag pada perusahaan pertambangan.

Dari sisi internal perusahaan didapat bahwa ukuran perusahaan memiliki

pengaruh terhadap audit report lag. Besar dan kecilnya perusahaan dinilai dengan

total aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Total asset merupakan

jumlah dari aset lancar dan aset tidak lancar. Dimana semakin besar ukuran

perusahaan akan mempersingkat audit report lag, maka diharapkan perusahaan

tetap terus menjaga serta meningkatkan total asset yang dimiliki dengan terus aktif

beroperasi. Perusahaan yang terus aktif beroperasi dapat meningkatkan nilai dari

perusahaan tersebut, unsur laba rugi dapat mencerminkan apakah perusahaan

dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan semaksimal mungkin.

Perusahaan yang mendapatkan laba akan meminta auditornya segera

menyelesaikan laporan audit tepat waktu, sehingga berita baik tersebut dapat

segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat

mempersingkat audit report lag yang akan terjadi. Umur perusahaan yang

dihitung dari perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan umur perusahaan

yang dihitung dari perusahaan tersebut berdiri, menghasilkan bahwa umur

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Hal ini bisa

disebabkan karena kualitas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing

perusahaan berbeda-beda, dan perusahaan yang telah berdiri cukup lama tidak

menjamin bahwa perusahaan memiliki prosedur dan pencatatan akuntansi yang
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lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Dalam hal ini

pihak manajemen perusahaan dapat memperbaiki prosedur-prosedur yang telah

ada untuk dapat mempersingkat audit report lag.

Dari sisi eksternal perusahaan yaitu ukuran kantor akuntan publik dan opini

audit. Perusahaan yang mengunakan KAP The Big Four akan memberikan

kualitas pekerjaan audit yang efektif dan efisien sehingga audit dapat diselesaikan

secara tepat waktu. Waktu audit yang lebih cepat merupakan cara KAP The Big

Four mempertahankan reputasinya, dan didukung oleh kuantitas dan kualitas

sumber daya yang lebih baik sehingga akan berpengaruh pada kualitas jasa yang

dihasilkan. Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan juga menjadi

penting dalam menilai laporan keuangan yang dimiliki oleh masing-masing

perusahaan. Pemberian opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)

merupakan berita baik yang akan menarik minat calon investor untuk melakukan

investasi, dan pemberian opini wajar audit report lagnya cenderung lebih cepat

karena laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku umum.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setiap perusahaan publik wajib melaporkan laporan keuangan

perusahannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang

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

36/PM/2003 menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan laporan

akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM

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

keuangan tahunan. Oleh karena itu, setiap perusahaan publik dituntut untuk

melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu sesuai dengan regulasi yang

telah ditetapkan. Rata-rata dari variabel audit report lag dari seluruh perusahaan

pertambangan periode 2008-2012 adalah 72.5 hari (model pertama), dan 80.41

hari (model kedua). Rata-rata lamanya pelaporan audit (audit report lag) pada

perusahaan pertambangan tersebut masih berada dalam batas penyampaian

laporan keuangan ke BAPEPAM.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti sejauh mana faktor

pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba rugi, ukuran kantor akuntan

publik, dan opini audit terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012.
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

a. Model pertama dan kedua yang telah dilakukan peneliti menunjukkan

bahwa, variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

audit report lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-2012,

maka hipotesis pertama tidak dapat ditolak.

b. Model pertama dan kedua yang telah dilakukan peneliti menunjukkan

bahwa, variabel umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan

terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-

2012. Umur perusahaan yang dihitung sejak perusahaan terdaftar di

Bursa Efek Indonesia, dan dari dimulainya tanggal pendirian atau

disahkannya akte pendirian perusahaan tidak memiliki pengaruh

terhadap lamanya audit report lag. Hal ini dikarenakan, perusahaan

yang telah berdiri cukup lama tidak menjamin bahwa perusahaan

memiliki prosedur dan pencatatan akuntansi yang lebih baik

dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri, dan pencatatan

yang dilakukan oleh sumber daya perusahaan memiliki kemampuan

yang berbeda-beda, maka hipotesis kedua ditolak.

c. Pada model pertama, variabel laba rugi berpengaruh signifikan

terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-

2012, maka hipotesis ketiga tidak dapat ditolak. Model kedua,

variabel laba rugi tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report
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lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-2012, maka hipotesis

ketiga ditolak.

d. Pada model pertama, variabel ukuran kantor akuntan publik

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan

pertambangan tahun 2008-2012, maka hipotesis keempat tidak dapat

ditolak. Model kedua, variabel ukuran kantor akuntan publik tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan

pertambangan tahun 2008-2012, maka hipotesis keempat ditolak.

e. Pada model pertama, variabel opini audit berpengaruh signifikan

terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-

2012, maka hipotesis kelima tidak dapat ditolak. Model kedua,

variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report

lag pada perusahaan pertambangan tahun 2008-2012, maka hipotesis

kelima ditolak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas maka saran yang dapat

diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan pertambangan, dengan total aset yang dimiliki maka

diharapkan perusahaan tetap terus menjaga serta meningkatkan total asset

dengan cara terus aktif beroperasi. Selain itu perusahaan juga perlu

memperhatikan pendapatan yang dimiliki karena laba rugi menunjukkan

keberhasilan dari perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini menunjukkan
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bahwa ukuran perusahaan dan laba rugi pada model pertama memiliki

pengaruh terhadap audit report lag.

2. Bagi investor, sebagai pihak yang memiliki dana dan akan melakukan

investasi hendaknya perlu memperhatikan informasi laporan keuangan

tahunan auditan suatu perusahaan beserta opini yang diberikan oleh

auditor independen sebelum memutuskan investasi atas saham perusahaan

tersebut.

3. Bagi kantor akuntan publik, diharapkan dapat mengadopsi Internasional

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

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang selama ini digunakan oleh

akuntan publik sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usahannya.

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi audit report lag, seperti meneliti kelompok industri yang

berbeda (keuangan dan/atau non keuangan), besarnya audit fee, dan

pengalaman auditor. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat

menambah tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh dapat

dijadikan dasar prediksi lamanya audit report lag pada perusahaan yang

akan dijadikan sebagai objek penelitian.
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LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Data Olahan Model Pertama

PERUSAHAAN TAHUN ARL LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

_PKPK 2009 67 26.91028 904 1 0 1

_PKPK 2010 69 26.87137 1269 1 0 1

_PKPK 2011 87 26.87990 1634 0 0 1

_PKPK 2012 87 26.70538 2000 0 0 1

_PTBA 2008 63 29.44043 2200 1 1 1

_PTBA 2009 60 29.72024 2565 1 1 1

_PTBA 2010 59 29.79695 2930 1 1 1

_PTBA 2011 59 30.07399 3295 1 1 1

_PTBA 2012 59 30.17490 3661 1 1 1

_RUIS 2008 84 27.15058 987 1 1 1

_RUIS 2009 84 27.05737 1268 1 1 1

_RUIS 2010 89 27.11175 1633 1 1 1

_ANTM 2008 79 29.95781 4052 1 1 1

_ANTM 2009 61 29.92788 4417 1 1 1

_ANTM 2010 80 30.14149 4782 1 1 1

_ANTM 2012 72 30.61207 5513 1 1 1

_CITA 2010 75 27.98547 3208 1 0 1

_CITA 2011 52 28.24656 3573 1 0 1

_CITA 2012 56 28.30833 3939 1 0 1

_TINS 2008 79 29.38629 4822 1 1 1

_TINS 2009 85 29.21118 5187 1 1 1

_TINS 2010 83 29.40277 5552 1 1 1

_TINS 2011 80 29.51351 5917 1 1 1

_TINS 2012 66 29.43947 6283 1 1 1

_CTTH 2008 75 26.03862 4564 1 0 1

_CTTH 2009 64 25.96835 4929 1 0 1

_CTTH 2010 67 26.01971 5294 1 0 1

_CTTH 2011 68 26.10891 5659 1 0 1

_CTTH 2012 70 26.28947 6025 1 0 1

_MITI 2008 93 25.57397 4186 1 0 0

_MITI 2009 85 25.41787 4551 1 0 1

_MITI 2010 66 25.46755 4916 1 0 1

_MITI 2011 75 25.49367 5281 1 0 1
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PERUSAHAAN TAHUN ARL LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

_MITI 2012 67 25.72413 5647 1 0 1

Daftar Data Olahan Model Kedua

PERUSAHAAN TAHUN ARL LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

_ATPK 2008 148 25.98983 7659 0 0 0

_ATPK 2009 175 25.87265 8024 0 0 0

_ATPK 2010 160 25.71477 8389 0 0 0

_PKPK 2008 86 26.95061 9156 1 0 1

_PKPK 2009 67 26.91028 9521 1 0 1

_PKPK 2010 69 26.87137 9886 1 0 1

_PKPK 2011 87 26.87990 10251 0 0 1

_PKPK 2012 87 26.70538 10617 0 0 1

_PTBA 2008 63 29.44043 10166 1 1 1

_PTBA 2009 60 29.72024 10531 1 1 1

_PTBA 2010 59 29.79695 10896 1 1 1

_PTBA 2011 59 30.07399 11261 1 1 1

_PTBA 2012 59 30.17490 11627 1 1 1

_RUIS 2008 84 27.15058 8897 1 1 1

_RUIS 2009 84 27.05737 9262 1 1 1

_RUIS 2010 89 27.11175 9627 1 1 1

_RUIS 2011 88 27.61684 9992 1 0 1

_RUIS 2012 86 27.79363 10358 1 0 1

_ANTM 2008 79 29.95781 14789 1 1 1

_ANTM 2009 61 29.92788 15154 1 1 1

_ANTM 2010 80 30.14149 15519 1 1 1

_ANTM 2011 74 23.44464 15884 1 1 1

_ANTM 2012 72 30.61207 16250 1 1 1

_CITA 2008 88 27.30640 6031 1 0 1

_CITA 2009 88 27.33720 6396 1 0 1

_CITA 2010 75 27.98547 6761 1 0 1

_CITA 2011 52 28.24656 7126 1 0 1

_CITA 2012 56 28.30833 7492 1 0 1

_TINS 2008 79 29.38629 11839 1 1 1

_TINS 2009 85 29.21118 12204 1 1 1

_TINS 2010 83 29.40277 12569 1 1 1

_TINS 2011 80 29.51351 12934 1 1 1

_TINS 2012 66 29.43947 13300 1 1 1

_CTTH 2008 75 26.03862 12515 1 0 1

_CTTH 2009 64 25.96835 12880 1 0 1
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PERUSAHAAN TAHUN ARL LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

_CTTH 2010 67 26.01971 13245 1 0 1

_CTTH 2011 68 26.10891 13610 1 0 1

_CTTH 2012 70 26.28947 13976 1 0 1

_MITI 2008 93 25.57397 5585 1 0 0

_MITI 2009 85 25.41787 5950 1 0 1

_MITI 2010 66 25.46755 6315 1 0 1

_MITI 2011 75 25.49367 6680 1 0 1

_MITI 2012 67 25.72413 7046 1 0 1

Lampiran 2

Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia

Tahun 2008-2012

No Nama

Perusahaan

Sub Sektor Industri Tanggal Listing

Sub Sektor Batu Bara

1 ADRO Adaro Energy Tbk 16 Juli 2008

2 ARII Atlas Resources Tbk 8 November 2011

3 ATPK ATPK Resources Tbk 17 April 2002

4 BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 26 November 2010

5 BRAU Berau Coal Energy Tbk 19 Agustus 2010

6 BUMI Bumi Resources Tbk 30 Juli 2010

7 BYAN Bayan Resources Tbk 12 Agustus 2008

8 DEWA Darma Henwa Tbk 26 September 2007

9 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 15 Juni 2001

10 GEMS Golden Energy Mines Tbk 17 November 2011

11 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 9 Juli 2009

12 HRUM Harum Energy Tbk 6 Oktober 2010

13 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 18 Desember 2007

14 KKGI Resource Alam Indoenesia Tbk 1 Juli 1991
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No Nama

Perusahaan

Sub Sektor Industri Tanggal Listing

15 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 11 Juli 2007

16 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 23 Desember 2002

17 PTRO Petrosea Tbk 21 Mei 1990

Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

18 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 3 April 2003

19 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 11 Februari 2010

20 ELSA Elnusa Tbk 6 Februari 2008

21 ENRG Energi Mega Persada Tbk 7 Juni 2004

22 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 1 Februari 2012

23 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 12 Oktober 1994

24 RUIS Radiant Utama Interinso Tbk 12 Juli 2006

Sub Sektor Logam Mineral

25 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 27 November 1997

26 CITA Cita Mineral Investindo Tbk 20 Maret 2002

27 DKFT Central Omega Resources Tbk 21 November 1997

28 INCO Internasional Nickel Indonesia Tbk 16 Mei 1990

29 SMRU SMR Utama Tbk 10 Oktober 2011

30 TINS Timah (Persero) Tbk 19 Oktober 1995

Sub Sektor Batu-Batuan

31 CTTH Citatah Industri Marmer Tbk 3 Maret 1996

32 CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk 20 November 2001

33 MITI Mitra Investido Tbk 16 Juli 1997

Sumber: Bursa Efek Indonesia
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Lampiran 3

Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan Model Pertama

Kriteria Sampel Jumlah

Perusahaan pertambangan yang terdaftar dan aktif di BEI selama
periode penelitian 2008-2012 (33 perusahaan x 5 tahun)

165

Perusahaan pertambangan yang delisting atau tidak aktif, atau belum
terdaftar di BEI pada awal periode penelitian 2008 (14 perusahaan x 5
tahun)

(70)

Emiten yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 (7
perusahaan x 5 tahun)

(35)

Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan dengan
mata uang selain rupiah (3 perusahaan x 5 tahun)

(15)

Outliers (11)

Total seluruh sampel penelitian (Observasi) 34

Sumber: Bursa Efek Indonesia, dan diolah oleh Penulis

Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan Model Kedua

Kriteria Sampel Jumlah

Perusahaan pertambangan yang terdaftar dan aktif di BEI selama
periode penelitian 2008-2012 (33 perusahaan x 5 tahun)

165

Perusahaan pertambangan yang delisting atau tidak aktif, atau belum
terdaftar di BEI pada awal periode penelitian 2008 (14 perusahaan x 5
tahun)

(70)

Emiten yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 (7
perusahaan x 5 tahun)

(35)

Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan dengan
mata uang selain rupiah (3 perusahaan x 5 tahun)

(15)

Outliers (2)

Total seluruh sampel penelitian (Observasi) 43

Sumber: Bursa Efek Indonesia, dan diolah oleh Penulis
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Lampiran 4

Sampel Penelitian

No Nama

Perusahaan

Sub Sektor Industri Tanggal Listing

Sub Sektor Batu Bara

1 ATPK ATPK Resources Tbk 17 April 2002

2 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 11 Juli 2007

3 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 23 Desember 2002

Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

4 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 12 Juli 2006

Sub Sektor Logam Mineral

5 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 27 November 1997

6 CITA Cita Mineral Investindo Tbk 20 Maret 2002

7 TINS Timah (Persero) Tbk 19 Oktober 1995

Sub Sektor Batu-Batuan

8 CTTH Citatah Industri Marmer Tbk 3 Maret 1996

9 MITI Mitra Investindo Tbk 16 Juli 1997

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Lampiran 5

Statistik Deskriptif Model Pertama

ARL LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

Mean 72.50000 27.88612 3901.265 0.058824 0.500000 0.970588

Median 71.00000 27.56803 4301.500 0.000000 0.500000 1.000000

Maximum 93.00000 30.61207 6283.000 1.000000 1.000000 1.000000

Minimum 52.00000 25.41787 904.000 0.000000 0.000000 0.000000

Std. Dev 10.89968 1.760723 1633.189 0.238833 0.507519 0.171499

Observasi 34 34 34 34 34 34
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Statistik Deskriptif Model Kedua

ARL LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

Mean 80.41860 27.58500 10422.56 0.883721 0.418605 0.906977

Median 75.00000 27.15058 10251.00 1.000000 0.000000 1.000000

Maximum 175.0000 30.61207 16250.00 1.000000 1.000000 1.000000

Minimum 52.00000 23.44464 5585.000 0.000000 0.000000 0.000000

Std. Dev 24.96401 1.773420 3000.213 0.324353 0.499169 0.293903

Observasi 43 43 43 43 43 43

Lampiran 6

Hasil Uji Normalitas Model Pertama

0
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Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 34

Mean  2.85e-14
Median  0.118264
Maximum  16.06706
Minimum -10.50747
Std. Dev.  7.357930
Skewness  0.241291
Kurtosis  1.992352

Jarque-Bera  1.768339
Probability  0.413057
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Hasil Uji Normalitas Model Kedua
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Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 43

Mean -1.83e-14
Median -0.715692
Maximum  23.76027
Minimum -29.21110
Std. Dev.  11.79529
Skewness -0.104400
Kurtosis  2.360182

Jarque-Bera  0.811561
Probability  0.666456

Lampiran 7

Estimasi Common Effect Model Pertama

Dependent Variable: ARL?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/28/13   Time: 00:33

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 7

Total pool (unbalanced) observations: 34

Cross sections without valid observations dropped

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 234.4012 36.39867 6.439829 0.0000

LN_ASET? -5.664562 1.405837 -4.029318 0.0004

AGE? 0.000828 0.000922 0.897855 0.3769

LABARUGI? 22.46133 6.486230 3.462925 0.0017

SIZEKAP? 21.06581 4.963876 4.243824 0.0002

OPINI? -19.59760 8.366204 -2.342472 0.0265

R-squared 0.544295 Mean dependent var 72.50000

Adjusted R-squared 0.462919 S.D. dependent var 10.89968

S.E. of regression 7.987918 Akaike info criterion 7.152522

Sum squared resid 1786.591 Schwarz criterion 7.421880
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Log likelihood -115.5929 Hannan-Quinn criter. 7.244381

F-statistic 6.688653 Durbin-Watson stat 1.708792

Prob(F-statistic) 0.000325

Lampiran 8

Estimasi Fixed Effect Model Pertama

Dependent Variable: ARL?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/28/13   Time: 00:34

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 7

Total pool (unbalanced) observations: 34

Cross sections without valid observations dropped

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 234.6229 86.85738 2.701243 0.0130

LN_ASET? -5.324713 3.539030 -1.504568 0.1467

AGE? -0.001226 0.003621 -0.338497 0.7382

LABARUGI? 23.08732 7.517112 3.071302 0.0056

SIZEKAP? 21.08495 6.642438 3.174279 0.0044

OPINI? -21.38504 8.652531 -2.471536 0.0217

Fixed Effects (Cross)

_ATPK--C -4.434943

_PKPK--C -10.37080

_PTBA--C 1.797483

_RUIS--C 4.215029

_ANTM--C 7.367909

_CITA--C -0.318061

_TINS--C 2.179233

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.708802 Mean dependent var 72.50000

Adjusted R-squared 0.563203 S.D. dependent var 10.89968
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S.E. of regression 7.203663 Akaike info criterion 7.057621

Sum squared resid 1141.641 Schwarz criterion 7.596336

Log likelihood -107.9796 Hannan-Quinn criter. 7.241338

F-statistic 4.868185 Durbin-Watson stat 2.512133

Prob(F-statistic) 0.000790

Lampiran 9

Estimasi Uji Chow Model Pertama

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: RETNO

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 2.071421 (6,22) 0.0984

Cross-section Chi-square 15.226662 6 0.0186

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ARL?

Method: Panel Least Squares

Date: 06/28/13   Time: 00:34

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 7

Total pool (unbalanced) observations: 34

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 234.4012 36.39867 6.439829 0.0000

LN_ASET? -5.664562 1.405837 -4.029318 0.0004

AGE? 0.000828 0.000922 0.897855 0.3769

LABARUGI? 22.46133 6.486230 3.462925 0.0017

SIZEKAP? 21.06581 4.963876 4.243824 0.0002

OPINI? -19.59760 8.366204 -2.342472 0.0265

R-squared 0.544295 Mean dependent var 72.50000
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Adjusted R-squared 0.462919 S.D. dependent var 10.89968

S.E. of regression 7.987918 Akaike info criterion 7.152522

Sum squared resid 1786.591 Schwarz criterion 7.421880

Log likelihood -115.5929 Hannan-Quinn criter. 7.244381

F-statistic 6.688653 Durbin-Watson stat 1.708792

Prob(F-statistic) 0.000325

Lampiran 10

Estimasi Common Effect Model Kedua

Dependent Variable: ARL?

Method: Pooled Least Squares

Date: 09/29/13   Time: 16:52

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 9

Total pool (unbalanced) observations: 43

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2012.008 5.149021 390.7555 0.0000

LNASET? -0.032634 0.013160 -2.479824 0.0178

AGE? 0.047893 0.162146 0.295367 0.7694

LABARUGI? 0.000114 8.45E-05 1.347397 0.1860

SIZEKAP? -1.890366 0.990859 -1.907806 0.0642

OPINI? -0.695296 0.637493 -1.090673 0.2825

R-squared 0.233352 Mean dependent var 2009.930

Adjusted R-squared 0.129751 S.D. dependent var 1.420854

S.E. of regression 1.325474 Akaike info criterion 3.530205

Sum squared resid 65.00463 Schwarz criterion 3.775954

Log likelihood -69.89941 Hannan-Quinn criter. 3.620830

F-statistic 2.252407 Durbin-Watson stat 1.834049

Prob(F-statistic) 0.069351
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Lampiran 11

Estimasi Fixed Effect Model Kedua

Dependent Variable: ARL?

Method: Pooled Least Squares

Date: 09/29/13   Time: 16:53

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 9

Total pool (unbalanced) observations: 43

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2009.104 6.498984 309.1412 0.0000

LNASET? -0.028019 0.021015 -1.333252 0.1928

AGE? 0.162110 0.185555 0.873645 0.3895

LABARUGI? 0.000162 0.000119 1.356881 0.1853

SIZEKAP? -2.975728 1.471458 -2.022299 0.0525

OPINI? -1.070383 0.829116 -1.290993 0.2069

Fixed Effects (Cross)

_ATPK--C -1.193802

_PKPK--C -1.030145

_PTBA--C 0.518461

_RUIS--C 0.217182

_ANTM--C 0.322023

_CITA--C 0.134521

_TINS--C -0.050999

_CTTH--C 0.128607

_MITI--C 1.590254

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.394701 Mean dependent var 2009.930

Adjusted R-squared 0.123361 S.D. dependent var 1.420854

S.E. of regression 1.330332 Akaike info criterion 3.665992

Sum squared resid 51.32369 Schwarz criterion 4.239406

Log likelihood -64.81883 Hannan-Quinn criter. 3.877450

F-statistic 1.454634 Durbin-Watson stat 2.065631

Prob(F-statistic) 0.194584
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Lampiran 12

Estimasi Uji Chow Model Kedua

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: RETNO

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 0.966287 (8,29) 0.4807

Cross-section Chi-square 10.161160 8 0.2539

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ARL?

Method: Panel Least Squares

Date: 09/29/13   Time: 16:53

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 9

Total pool (unbalanced) observations: 43

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2012.008 5.149021 390.7555 0.0000

LNASET? -0.032634 0.013160 -2.479824 0.0178

AGE? 0.047893 0.162146 0.295367 0.7694

LABARUGI? 0.000114 8.45E-05 1.347397 0.1860

SIZEKAP? -1.890366 0.990859 -1.907806 0.0642

OPINI? -0.695296 0.637493 -1.090673 0.2825

R-squared 0.233352 Mean dependent var 2009.930

Adjusted R-squared 0.129751 S.D. dependent var 1.420854

S.E. of regression 1.325474 Akaike info criterion 3.530205

Sum squared resid 65.00463 Schwarz criterion 3.775954

Log likelihood -69.89941 Hannan-Quinn criter. 3.620830

F-statistic 2.252407 Durbin-Watson stat 1.834049

Prob(F-statistic) 0.069351
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Lampiran 13

Uji Multikolinearitas Model Pertama

LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

LNASET 1.000000 0.036025 -0.157595 0.815718 0.232034

AGE 0.036025 1.000000 -0.323846 -0.045973 -0.030806

LABARUGI -0.157595 -0.323846 1.000000 -0.250000 0.043519

SIZEKAP 0.815718 -0.045973 -0.250000 1.000000 0.174078

OPINI 0.232034 -0.030806 0.043519 0.174078 1.000000

Uji Multikolinearitas Model Kedua

LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

LNASET 1.000000 0.395930 0.279914 0.673305 0.328390

AGE 0.395930 1.000000 0.175497 0.558078 0.324921

LABARUGI 0.279914 0.175497 1.000000 0.307794 0.633122

SIZEKAP 0.673305 0.558078 0.307794 1.000000 0.271746

OPINI 0.328390 0.324921 0.633122 0.271746 1.000000
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Lampiran 14

Uji Heteroskedastisitas Model Pertama

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.639729 Prob. F(11,22) 0.1557

Obs*R-squared 15.31729 Prob. Chi-Square(11) 0.1684

Scaled explained SS 5.154376 Prob. Chi-Square(11) 0.9235

Uji Heteroskedastisitas Model Kedua

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic 2.123194 Prob. F(5,37) 0.0843

Obs*R-squared 9.586840 Prob. Chi-Square(5) 0.0878

Scaled explained SS 9.800609 Prob. Chi-Square(5) 0.0811

Lampiran 15

Uji Autokorelasi Model Pertama

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.132858 Prob. F(2,26) 0.1388

Obs*R-squared 4.792034 Prob. Chi-Square(2) 0.0911

Uji Autokorelasi Model Kedua

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.220311 Prob. F(2,36) 0.1232

Obs*R-squared 4.686999 Prob. Chi-Square(2) 0.0960
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