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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.

I. PENDAHULUAN
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.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 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.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang

relevan terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah mengenai ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan. Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010), perbedaan
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waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen

mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh

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

sisi yang berbeda yaitu dari sisi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

II. LANDASAN TEORITIS
2.1. 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.

2.2. Opini Audit
Dalam audit laporan keuangan, output yang dihasilkan adalah laporan audit yang

berisi pendapat atau opini auditor atas laporan keuangan. Berdasarkan SA Seksi 508

(PSA No. 29) paragraf 10 yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP), terdapat beberapa tipe opini audit, yaitu Pendapat wajar tanpa pengecualian

(Unqualified), Bahasa Penjelas Ditambahkan Dalam Laporan Auditor Bentuk Baku,

Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified), Pendapat Tidak Wajar (Adverse),

dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).

2.3. Kantor Akuntan Publik
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, antara lain KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,

KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young, KAP Haryanto

Sahari berafiliasi dengan Price Waterhouse Coopers, dan KAP Sidharta, Widjaja

berafiliasi dengan Klyneld Peat Marwick Geordeler.
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2.4. Audit Report Lag
Menurut Indriyani dan Supriyati (2012), audit report lag sering disebut audit

delay didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan

tanggal diterbitkannya laporan audit. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit

report lag sebagai berikut :

2.4.1. Ukuran Perusahaan
Menurut Andi (2009) dalam Indriyani dan Supriyati (2012), perusahaan besar

diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan

perusahaan kecil, karena perusahaan 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. 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.

2.4.2. Umur Perusahaan
Petronila (2007), menyatakan semakin lama umur perusahaan akan semakin

cepat jangka waktu pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan perusahaan telah

memiliki pengalaman yang cukup, dan dapat lebih cepat mengatasi masalah-masalah

yang muncul dalam proses pelaporan keuangan. 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.

2.4.3. Laba Rugi
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 berita buruk kepada publik, sebaliknya

jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan berharap laporan

keuangan auditan dapat diselesaikan secepatnya, sehingga berita baik tersebut dapat

segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
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2.4.4. Ukuran KAP
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 dari kantor akuntan tersebut

serta KAP The Big Four memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih profesional

dalam melakukan proses audit.

2.4.5. Opini Audit
Menurut Parwati & Suhardjo (2009), perusahaan yang menerima opini wajar

tanpa pengecualian akan cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan

keuangannya. Berbeda dengan penelitian Petronila (2007) yang menyatakan, 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.

2.5. Rerangka Pemikiran

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

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag

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

Ha2 : Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

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

Ha3 : Laba rugi berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Ukuran Perusahaan (X1)

Umur Perusahaan (X2)

Audit Report Lag (Y)Laba Rugi (X3)

Ukuran KAP (X4)

Opini Audit (X5)
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Ho4 : Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Ha4 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

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

Ha5 : Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

III. Metodologi Penelitian
3.1.   Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan mengacu pada perusahaan yang

tercatat di dalam Indonesian Capital Market Directory 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.    Operasional Variabel
1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah audit report lag: selisih waktu yang

dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan

perusahaan dari tanggal tutup buku 31 Desember sampai dengan tanggal

diterbitkannya laporan audit.

2. Variabel bebas yaitu ukuran perusahaan: diukur dengan menggunakan nilai total

aset yang dimiliki perusahaan pada tahun pelaporan dengan mengubah nominal

rupiah menjadi logaritma natiral (ln). Umur perusahaan: dalam penelitian ini umur

perusahaan akan dihitung sejak perusahaan tercatat di bursa efek, dan akan

dilakukan pengujian tambahan yaitu dihitung dari tanggal pendirian atau

disahkannya akte pendirian perusahaan sampai dengan tahun penelitian

dilakukan. Laba rugi: diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana 0

menunjukkan perusahaan yang mengumumkan rugi dan 1 untuk perusahaan

yang mengumumkan laba. Ukuran kantor akuntan publik: diukur dengan

menggunakan variabel dummy, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP Non

Big Four diberi kode dummy 0 dan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four
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diberi kode dummy 1. Opini audit: diukur dengan menggunakan variabel dummy,

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.

3.3. Model Penelitian
Uji hipotesa dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda

(multiple regression). 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)

3.4. Metode Analisis Data
3.4.1.   Statistik Deskriptif

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).

3.4.2. Uji Normalitas
Widarjono (2009), menjelaskan uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui

distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Hipotesis dari uji

Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :
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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) dan nilai

probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho yang artinya

residual data berdistribusi normal, Winarno (2009).

3.4.3. Penentuan Model Regresi Data Panel
Menurut Widarjono (2009), terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk

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

dan Random Effect. 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

Widarjono (2009), jika 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. Namun

apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan

menggunakan Uji Hausman.

3. Melakukan estimasi dengan menggunakan metode Random Effect.

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

Widarjono (2009), jika probabilitas cross section random lebih besar dari tingkat

signifikan 0.05, maka Ho diterima yang artinya menggunakan metode Random Effect.

Jika Ho diterima, maka selesai sampai di uji Hausman saja, sedangkan apabila

probabilitas cross section F lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05, maka Ho ditolak

artinya menggunakan metode Fixed Effect.
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3.4.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah model yang antar variabel independentnya

tidak terdapat multikolinearitas. Menurut Widarjono (2009), untuk mendeteksi

multikolinearitas dapat menggunakan uji multikolinearitas dengam menghitung

koefisien korelasi parsial antar variabel independen. Apabila koefisien korelassi > 0.85,

maka dapat disimpulkan terdapat multikolinearitas yang kuat antar variabel

independent, sedangkan jika koefisien korelasi ≤ 085 maka model tidak mengandung

unsur multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada

penelitian ini uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan uji white

(model pertama), dan uji harvey (model kedua) hipotesis yang dapat digunakan

adalah:

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. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual

observasi lainnya. Pada penelitian ini uji autokorelasi akan dilakukan dengan

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).

3.4.5. Pengujian Hipotesa
1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi nilai
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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

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 independen secara keseluruhan semakin tidak

dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen.

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
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

Sumber: Hasil olah data Eviews

Hasil statistik deskriptif 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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Hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total observasi 34 sampel,

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, dan lama audit report lag terpendek yaitu 52

hari.

Tabel 4.2
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

Sumber: Hasil olah data Eviews

Hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total observasi 43 sampel,

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, dan lama audit report lag terpendek yaitu 52

hari.

4.2. Uji Normalitas

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Model Pertama
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Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Model Kedua

Sumber: Hasil olah data Eviews

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.

4.3. Penentuan Model Regresi Data Panel

1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect

Tabel 4.3
Hasil Uji Chow Model Pertama

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: RETNO

Test cross-section fixed effects
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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. Dapat

disimpulkan maka metode regresi yang digunakan penelitian ini adalah metode

Common Effect.

4.4. Pengujian Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5
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

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas Model Kedua

LNASET AGE LABARUGI SIZEKAP OPINI

LNASET 1.000000 0.395930 0.279914 0.673305 0.328390
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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

Sumber: Hasil olah data Eviews

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

kantor akuntan publik, dan opini auditor terbebas dari adanya masalah multikolinearitas

atau tidak terjadi hubungan antara variabel independen yang terjadi dalam satu model

regresi.

2. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.7

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

Tabel 4.8
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

Sumber: Hasil olah data Eviews
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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 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.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.9
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

Tabel 4.10

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

Sumber: Hasil olah data Eviews

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.
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4.5. Hasil Pengujian Hipotesis Model Pertama
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
*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.

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.

1. Ukuran Perusahaan
Berdasarkan hasil uji t 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 sesuai

dengan Petronila (2007), Winda (2012), Indriyani dan Supriyati (2012), menunjukkan
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bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka jangka waktu pelaporan audit akan

semakin cepat. 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.

2. Umur Perusahaan
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.

Penelitian ini mendukung penelitian Winda (2012), Hal ini 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.

3. Laba Rugi
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. Hasil ini konsisten dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010), yang 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.

4. Ukuran Kantor Akuntan Publik
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
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ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Hasil ini

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

Iskandar dan Trisnawati (2010), Lubis (2011), 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.

5. Opini Audit
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. Hasil ini konsisten dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Petronila (2007), dan 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.

4.6. Hasil Pengujian Hipotesis Model Kedua

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 :

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

*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.

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.

1. Ukuran Perusahaan
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. Untuk penjelasan dapat dilihat pada sub bab 4.5

karena hasil uji pada model pertama dan kedua adalah sama.

2. Umur Perusahaan
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. 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
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pencatatan akuntansi yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang baru

berdiri.

3. Laba Rugi
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. 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.

4. Ukuran Kantor Akuntan Publik
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 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).

5. Opini Audit
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).
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Sehingga Ho ditolak, dan Ha tidak dapat ditolak, atau dengan kata lain variabel opini

audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. 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).

V. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

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 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
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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.

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.

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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