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Audit delay adalah waktu penundaan pelaporan laporan keuangan audited. 

Audit delay dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu audit report lag dan 

total lag. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat bukti secara empiris tentang 

perbedaan antara audit report lag dan total lag serta menganalisis pengaruh faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini terdiri dari dua model regresi linier 

berganda, yaitu model regresi audit report lag dan model regresi total lag. 

Penelian ini juga melakukan uji beda untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

antara variabel audit report lag dan total lag. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode purposive sampling yang menghasilkan 121 sampel selama tahun 

2010-2011. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil 

melalui teknik dokumentasi yang terdiri dari annual report perusahaan 

manufaktur tahun 2010-2011. Penelitian ini dilakukan dengan dua model analisis 

regresi linier berganda, tahap pertama merupakan model regresi linier yang 

menjelaskan tentang pengaruh ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size 

terhadap audit report lag. Sedangkan tahap kedua merupakan model regresi yang 

menjelaskan tentang pengaruh ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size 

terhadap total lag. Penelitian ini juga melakukan uji beda (t-test) untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara audit report lag dan total 

lag dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada kedua model regresi, 

seluruh variabel independen berpengaruh baik secara signifikan maupun parsial 

terhadap audit report lag maupun total lag. Hasil dari uji beda menunjukkan 

bahwa memang terdapat perbedaan secara signifikan antara audit report lag dan total 

lag Sehingga, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kedua penelitian tersebut. 

Beberapa saran bagi penelitian selanjutnya adalah menggunakan sampel yang lebih 

luas ataupun pada sektor lain, dan menambah periode penelitian. 

Mempertimbangkan lebih pentingnya tenggang waktu total lag daripada audit 

report lag karena tenggang waktu total lag merupakan waktu yang diperlukan 

perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditannya kepada pihak 

ekstern dan intern perusahaan, sehingga informasi dapat tersedia tepat waktu 

ketika dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka diharapkan penelitian-

penelitian berikutnya dapat lebih menekankan penelitiannya pada tenggang waktu 

total lag. 
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ABSTRACT 

 

Arifa, Alvina Noor. 2013. The Factors that Influence Audit Delay (The Model 

Development of Audit Delay Using Audit Report Lag and Total Lag and The 

Factors that Influence Them). Final Project. Accounting Department, Faculty of 

Economics, Semarang State University. 

Advisor. Drs. Sukirman, M.Si., Co Advisor. Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si., 

Akt. 

 

Key Words : Audit Delay, Audit Report Lag, Total Lag, Size of Public Accountant 

Firms, Audit Opinion, Audit Commitee Size. 

 

 

Audit delay is the postponement time of the annual report reporting. Audit 

delay in this research is divided into audit report lag and total lag. The purposes of 

this research are to find out the empirical evidence of the difference between audit 

report lag and total lag and also to analyse the factors that influence them. This 

research consists of two multiple linier regression models, those are the regression 

model of audit report lag and the regression model of total lag. 

The population in this research are manufacture companies listed in 

Indonesia Stock Exchange for year of 2010-2011. The sampling technique is 

purposive sampling method which results for 121 samples during 2010-2011. The 

data that are used are included as secondary data which are taken through 

documentation technique which consist of the annual report of manufacture 

companies for year 2010-2011. The research was commited by two multiple linier 

regression models, the first stage is a regression model which explains about the 

influence of size of Public Accountant Firms, audit opinion, and audit commitee 

size toward audit report lag. Meanwhile, the second stage is a regression model 

which explains about the influence of size of Public Accountant Firms, audit 

opinion, and audit commitee size toward total lag. This research also commits a 

difference test (t-test) which is used to find out whether there is a significant 

difference between audit report lag and total lag in this research. 

 The result of the research proved that in both of those regression models, 

all of the independent variables influence not only simultaneously but also partially 

toward audit report lag and also total lag. The result of the difference test (t-test) 

indicates that there is a significant difference between audit report lag and total lag 

indeed. Therefore, there is a difference in definiting between both audit report lag 

and total lag. Some suggestions for the next researches are to enlarge the research 

samples in other sectors, and to add the more research periods. Considering the 

total lag duration is more important than audit report lag, since the total lag 

duration is the time duration which companies use to publish their audited annual 

report to the extern and intern parties, so that the information are available just in 

time when they are needed in decision making, hence, the next researches can 

emphasize their research toward the total lag duration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan perusahaan oleh manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan perusahaan. 

Pengungkapan laporan keuangan berarti harus memberikan informasi dan 

penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Ghozali dan 

Chariri, 2003). Dalam pengungkapan pelaporan keuangan haruslah jelas dan 

lengkap serta dapat menggambarkan urutan waktu atas kejadian-kejadian ekonomi 

yang mempunyai pengaruh terhadap hasil operasi usaha tersebut. Salah satu 

karakteristik kuantitatif pokok dalam laporan keuangan menurut SAK (IAI, 2009) 

adalah relevan, dimana suatu informasi dianggap relevan ketika dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Agar relevan, informasi harus dapat 

digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang dan masa mendatang 

(predictive value), menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat 

sebelumnya (feedback value), juga harus tersedia tepat waktu bagi pengambil 

keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau untuk mempengaruhi 

keputusan yang diambil (timeliness). Sehingga, suatu laporan keuangan akan 

dianggap layak dan memenuhi kegunaannya apabila disajikan dengan akurat dan 

tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangatlah dibutuhkan oleh 
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pihak internal dan eksternal perusahaan (investor, calon investor, kreditor, calon 

kreditor, karyawan, pemerintah dan manajemen perusahaan tersebut). 

Apabila terjadi ketertundaan penyampaian laporan keuangan, maka 

laporan keuangan tersebut akan hilang sisi informasinya, karena tidak tersedia 

saat para pemakai laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan 

keputusan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap reaksi pasar modal. 

Chambers dan Penman (1984) dalam Lestari (2010) menunjukkan bahwa 

pengumuman laba yang terlambat menyebabkan abnormal returns negatif 

sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menunjukkan hasil sebaliknya, 

karena investor pada umumnya menganggap keterlambatan pelaporan keuangan 

merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. 

Adapun perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya akan 

dikenai sanksi sesuai dengan peraturan dari Bapepam-LK yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 pasal 63e tentang sanksi 

administratif yang menyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya 

telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp. 1.000.000,00 atas setiap hari 

keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda 

paling banyak Rp. 500.000.000,00.   

Selain sanksi administrasi oleh Bapepam-LK, perusahaan go public yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan melebihi batas waktu yang 

ditentukan juga akan dikenai sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melalui keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 

306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang sanksi bagi perusahaan 
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terdaftar yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi 

sebagai berikut :  

1.  Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian laporan keuangan;  

2. Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 

31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan 

keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 

laporan keuangan; 

3. Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender 

ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban 

menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan 

namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas; 

4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi 

kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah 

menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk 

membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II dan III di atas. 

Adanya sanksi-sanksi tersebut merupakan cara Bapepam-LK dan BEI agar emiten 

patuh untuk menyampaikan laporan keuangan auditannya tepat waktu. Akan 

tetapi, yang harus diwaspadai perusahaan yang melaporkan laporan keuangan 
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melebihi jangka waktu yang ditetapkan  adalah tidak hanya sanksi yang diberikan 

oleh Bapepam-LK dan BEI tetapi image buruk yang timbul dari pihak ekstern 

kepada perusahaan tersebut, karena informasi keuangan perusahaan tidak tersedia 

pada saat dibutuhkan. 

Dyer dan Mchugh (1975) dalam Sari (2011) menggunakan tiga kriteria 

keterlambatan pelaporan yaitu sebagai berikut: (1). Preleminary lag : interval 

jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan 

keuangan pendahulu oleh bursa; (2). Auditor’s report lag : interval jumlah hari 

antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; 

(3). Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. Yang dimaksud audit delay 

dalam penelitian ini adalah waktu penundaan pelaporan laporan keuangan 

audited. Audit delay dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kriteria, yaitu audit 

report lag dan total lag. Perbedaan waktu antara tanggal tutup buku dengan 

tanggal laporan audit ditandatangani disebut audit report lag. Audit report lag 

akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan 

auditan. Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan 

berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi 

yang dipublikasikan (Iskandar dan Trisnawati, 2010).  

Givoli dan Palmon (1982) dalam Ashton, dkk. (1987) menjelaskan bahwa 

“the single most important determinant of the timeliness of the earnings 

announcements is the length of audit”. Banyaknya proses pengauditan yang rumit 

menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan proses 
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audit pada suatu perusahaan. Beberapa alasan yang timbul dari keterlambatan 

auditor dalam memberikan opininya sebagaimana tercantum dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari IAI (2011) yaitu auditor membutuhkan 

waktu untuk melakukan pencatatan atas aktivitas yang akan dilakukan, 

pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal dan pengumpulan 

bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan 

pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan. Oleh karena itu, auditor akan dihadapkan pada dilema antara 

menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu dan melaksanakan audit sesuai 

dengan standar yang berlaku, demi kualitas laporan audit dan demi kualitas KAP 

itu sendiri. Sehingga, dibutuhkan kerjasama yang baik antara manajemen 

perusahaan dengan auditor dalam proses pengauditan laporan keuangan agar 

laporan audit dapat diselesaikan tepat waktu. Bagaimanapun juga, terjadinya audit 

report lag pada suatu perusahaan baik itu berlandaskan alasan yang acceptable 

maupun tidak, hal ini merupakan hal yang memalukan bagi perusahaan dan 

berdampak negatif pada semua pihak yang berkepentingan dengan laporan 

keuangan tersebut. 

Lamanya proses pengauditan juga dapat disebabkan oleh pemeriksaan 

laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai 

kewajaran penyajian laporan keuangan yang seringkali memerlukan waktu yang 

cukup panjang. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya jumlah auditor yang 

akan melakukan audit, kurangnya kemahiran dan kompetensi auditor, banyaknya 

transaksi rumit yang harus diaudit, dan pengendalian intern yang kurang baik. 
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Namun, auditor juga dapat memperpanjang masa auditnya dengan cara menunda 

penyelesaian audit laporan keuangan karena alasan tertentu, misalnya sebagai 

pemenuhan standar untuk meningkatkan kualitas audit oleh auditor yang akhirnya 

menuntut waktu lebih lama. Pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar 

membutuhkan waktu lebih lama, sebaliknya makin tidak sesuai dengan standar 

makin pendek pula waktu yang diperlukan (Subekti dan Widiyanti, 2004). 

Sedangkan pengertian total lag menurut Dyer dan Mchugh (1975) dalam 

Sari (2011) adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. Total lag dalam penelitian-

penelitian sebelumnya dapat dijelaskan oleh timeliness. Semakin panjang audit 

report lag, semakin panjang pula total lag dan sebaliknya. Total lag dapat 

mengindikasikan ketepatan waktu dipublikasikannya laporan keuangan auditan 

perusahaan dan kapan tersedianya informasi laporan keuangan suatu perusahaan. 

Ketepatan waktu dipublikasikannya laporan keuangan akan mempengaruhi 

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang secara langsung 

akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Berdasarkan pengamatan, tenggang waktu antara tanggal laporan auditor 

independen ditandatangani (audit report lag) dengan tenggang waktu sampai 

laporan keuangan auditan dipublikasikan (total lag) cenderung tidak terlalu lama. 

Hal ini dikarenakan bagi perusahaan yang laporan keuangan auditannya dengan 

opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) selesai kurang dari 90 

hari setelah tutup buku merupakan good news bagi perusahaan tersebut, sehingga 

perusahaan pasti akan secepatnya mempublikasikan laporan keuangannya kepada 
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pihak luar. Sedangkan perusahaan yang terlambat melaporkan laporan 

keuangannya serta perusahaan yang mendapatkan opini selain unqualified opinion 

juga mempublikasikan laporan keuangannya dalam jangka waktu yang tidak 

terlalu lama dikarenakan perusahaan terikat dengan peraturan dari Bapepam-LK 

dan BEI. Adanya sanksi-sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang terlambat 

melaporkan laporan keuangannya merupakan cara Bapepam-LK dan BEI agar 

emiten patuh untuk menyampaikan laporan keuangan auditannya tepat waktu. 

Akan tetapi, yang harus diwaspadai perusahaan yang melaporkan laporan 

keuangan melebihi jangka waktu yang ditetapkan  adalah tidak hanya sanksi yang 

diberikan oleh Bapepam-LK dan BEI tetapi image buruk yang timbul dari pihak 

ekstern kepada perusahaan tersebut, karena informasi keuangan perusahaan tidak 

tersedia pada saat dibutuhkan. 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan menurut penelitian yang dilakukan 

Iskandar dan Trisnawati (2010) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan 

antara audit report lag dan klasifikasi industri di mana tenggang waktu audit 

report lag yang berkepanjangan lebih banyak terjadi pada perusahaan non 

finansial terutama perusahaan manufaktur di bandingkan perusahaan finansial. 

Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur lebih banyak memiliki aset fisik, 

sehingga auditor lebih lama melakukan proses audit pada perusahaan manufaktur 

karena auditor harus melakukan pencatatan dan pengamatan terhadap perhitungan 

persediaan perusahaan dibandingkan perusahaan finansial yang kebanyakan 

asetnya berbentuk aset moneter. Sehingga, penelitian ini menggunakan populasi 
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perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur lebih banyak mengalami 

keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangannya.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada 115 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009, jumlah perusahaan yang 

mengalami tenggang waktu audit report lag melebihi jangka waktu 90 hari 

sebanyak 8 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang mengalami tenggang waktu 

total lag melebihi 90 hari sebanyak 40 perusahaan. Hal ini berarti 40 perusahaan 

tersebut mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Rata-rata (mean) pada audit report lag sebesar 75,4 hari dan pada total lag 

sebesar 95,4 hari. Hasil uji beda (paired-samples t test) antara audit report lag dan 

total lag menunjukkan bahwa nilai t statistik = -10,662 lebih besar dari t tabel 

sebesar = 1,98 (α=5%, df=114). Hal ini membuktikan bahwa antara audit report 

lag dan total lag berbeda signifikan.   

Berdasarkan paparan di atas, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antara audit report lag dan total lag pada suatu perusahaan. Akan tetapi, tentu saja 

apa yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan go public yaitu untuk 

menghindari adanya audit report lag maupun total lag yang melebihi jangka 

waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan itu sendiri, karena ketepatan waktu 

pelaporan keuangan merupakan suatu penentu bagi para pengguna laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan yang secara langsung akan berdampak 

pada kelangsungan hidup perusahaan tersebut.  

Penelitian-penelitian terdahulu maupun penelitian-penelitian masa kini 

membahas tentang masalah audit report lag dengan penyebab yang berbeda-beda. 
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Menurut penelitian terdahulu, rata-rata audit report lag dari tahun ke tahun 

semakin meningkat. Setyahadi (2012) menunjukkan bahwa rata-rata audit report 

lag pada 30 perusahaan sampel yang terdaftar di BEI mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. Pada tahun 2007, lamanya audit report lag pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI yaitu sebesar 76 hari. Pada tahun 2008 rata-rata audit report lag 

berturut-turut meningkat menjadi 77 hari. Berikutnya pada tahun 2009 lamanya 

audit report lag mengalami peningkatan menjadi sebesar 78 hari. Hal tersebut 

dikarenakan audit report lag banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal 

baik dari pihak manajemen perusahaan maupun dari pihak auditor.  

Berbagai penelitian mengenai audit report lag telah banyak dilakukan baik 

di luar negeri maupun di dalam negeri. Subekti  dan Widiyanti (2004) menguji 

tentang pengaruh jenis industri, opini dan auditor (ukuran KAP) terhadap audit 

report lag. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelima variabel independen 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel audit report lag. Penelitian 

yang dilakukan oleh Prabandari dan Rustiana (2007) menjelaskan bahwa total 

revenue dan pengumuman laba / rugi perusahaan mempengaruhi audit report lag, 

sedangkan debt to assets ratio, opini audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. Penelitian lain yang dilakukan oleh Iskandar dan 

Trisnawati (2010) mengkaji bahwa klasifikasi industri, laba atau rugi tahun 

berjalan dan besarnya KAP berpengaruh terhadap audit report lag. Total aset, 

opini audit dan debt proportion tidak mempunyai pengaruh terhadap audit report 

lag. Wijaya (2012) melakukan penelitian yang membuktikan bahwa jumlah 

anggota komite audit dan kompetensi anggota komite audit mempunyai pengaruh 
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terhadap audit report lag. Sementara independensi komite audit dan audit 

commitee meeting tidak mempunyai pengaruh terhadap audit report lag. 

Berikutnya, penelitian luar negeri oleh Ahmad dan Kamarudin (2003) 

menunjukkan bahwa rugi perusahaan (loss), audit opinion dan debt proportion 

berpengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan industry, ukuran auditor dan 

company year-end tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Walker dan Hay 

(2006) juga menyebutkan bahwa audit fees, subsidiaries, loss, financial year-end 

dan IFRS early adopter berpengaruh positif terhadap audit report lag. Faktor 

yang tidak berpengaruh terhadap audit report lag yaitu company size, overseas 

ownership, industry dan auditor size. Nor, et.al. (2010) melakukan penelitian 

yang membuktikan bahwa audit committee size dan audit committee meeting 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag, sedangkan audit committee 

independence tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit report 

lag. Penelitian yang dilakukan Hashim dan Rahman (2011) di Malaysia 

menyebutkan bahwa variabel audit commitee independence dan audit commitee 

expertise terbukti berpengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan variabel 

audit commitee meeting terbukti tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Dari 

berbagai penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit report lag adalah total revenue, umur perusahaan, 

karakteristik komite audit, pengumuman laba/rugi, ukuran KAP, klasifikasi 

industri, total aset, opini audit, debt proportion, loss, company year-end, 

subsidiaries, dan IFRS early adopter. 
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Sedangkan penelitian mengenai total lag sebenarnya sudah 

direpresentasikan oleh penelitian terdahulu mengenai ketepatan waktu pelaporan 

keuangan (timeliness). Purwati (2006) melakukan penelitian mengenai ketepatan 

waktu pelaporan keuangan dengan karakteristik komite audit sebagai variabel 

independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi anggota komite 

audit, ketua komite audit, kompetensi anggota komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan keanggotaan 

komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness). 

Almilia dan Setiady (2006) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyelesaian penyajian laporan keuangan (total lag) dengan 

variabel independen terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas, umur perusahaan, dan pelaporan item – item luar biasa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, ukuran komite audit dan umur 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap total lag. Sedangkan variabel yang 

lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap total lag. 

Wenny (2007) melakukan penelitian tentang total lag dengan ukuran 

perusahaan, tingkat leverage, dan opini auditor sebagai variabel independen. Hasil 

yang didapat menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan tingkat 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap total lag. Sedangkan variabel 

opini audit berpengaruh signifikan terhadap total lag. Penelitian Rachmawati 

(2008) menguji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay dan 

timeliness dengan ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, internal auditor 
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dan ukuran KAP sebagai variabel independen. Hasil menunjukkan bahwa hanya 

ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan 

variabel timeliness hanya dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan, solvabilitas 

dan ukuran KAP. 

Sulistyo (2010) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan 

kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti bahwa 

likuiditas, leverage keuangan, dan opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Merdekawati dan Arsjah (2011) 

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

timeliness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel corporate governance, 

firm size dan opini audit berpengaruh terhadap total lag. Sedangkan variabel 

profitabilitas, ukuran KAP, price earnings ratio dan dividend payout ratio tidak 

berpengaruh terhadap total lag. Variabel DER berpengaruh terhadap audit report 

lag akan tetapi tidak berpengaruh terhadap total lag. Berdasarkan penelitian di 

atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi total lag di antaranya 

adalah ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, kepemilikan publik, 

solvabilitas, profitabilitas, internal auditor, corporate governance, karakteristik 

komite audit, opini audit dan ukuran KAP. 

Penelitian ini merupakan penelitian replika yang bertujuan untuk menguji 

ulang pengaruh ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size terhadap audit 

report lag dan total lag baik secara simultan maupun parsial. Adapun alasan 
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peneliti dalam memilih ketiga variabel tersebut yaitu ketiga variabel tersebut 

sama-sama dipakai dalam meneliti pengaruh terhadap audit report lag maupun 

total lag pada penelitian sebelumnya. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan hasil 

dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh audit report 

lag dan total lag. Atas dasar alasan tersebutlah, maka peneliti ingin menguji 

kembali variabel yang tidak konsisten tersebut. 

Berdasar pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan di dalam dan di 

luar negeri tersebut, penelitian kali ini bermaksud menguji berbagai fenomena 

menarik terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay dengan 

pengembangan model menggunakan audit report lag dan total lag. Variabel 

ukuran KAP dinilai paling dominan dalam mempengaruhi lamanya waktu 

penyelesaian audit (audit report lag) dan akan berpengaruh pada tenggang waktu 

publikasi laporan keuangan (total lag). Karena apabila perusahaan kurang selektif 

dalam memilih KAP, hal ini akan berakibat buruk terhadap publikasi laporan 

keuangan auditan. KAP besar cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit dikarenakan KAP besar memiliki kompetensi, keahlian, 

kemampuan auditor yang lebih baik, teknologi, fasilitas, sistem dan prosedur 

pengauditan yang digunakan yang lebih modern. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Prabandari dan Rustiana (2007) menunjukkan bahwa ukuran KAP  

tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Akan tetapi, Iskandar dan Trisnawati 

(2010) mengkaji bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap audit report 

lag. Menurut penelitian internasional yang dilakukan oleh Walker dan Hay 

(2006), ukuran KAP tidak berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 
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Sedangkan menurut Rachmawati (2008), ukuran KAP berpengaruh terhadap total 

lag dan menurut penelitian Sulistyo (2010) dan Merdekawati dan Arsjah (2011) 

menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap total lag. Sehingga 

perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik peneliti untuk melakukan 

pengujian ulang tentang pengaruh ukuran KAP terhadap audit report lag dan total 

lag.  

Selanjutnya faktor opini audit diduga juga berpengaruh terhadap audit 

report lag dan total lag. Karena menurut penelitian, opini audit yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan perusahaan dianggap sebagai bad news bagi perusahaan 

dan perusahaan akan memperlambat penyelesaian laporan audit (audit report lag) 

sehingga berpengaruh pada tenggang waktu penyampaian laporan keuangan (total 

lag). Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin (2003) di Malaysia 

menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit report lag. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) 

menunjukkan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Di sisi total 

lag, menurut Wenny (2007) variabel opini audit berpengaruh terhadap total lag. 

Sedangkan menurut Sulistyo (2010), opini audit tidak berpengaruh terhadap total 

lag. Sehingga ketidakkonsistenan hasil tersebut yang mendorong penelitian ini 

untuk mengkaji ulang pengaruh opini audit terhadap audit report lag dan total 

lag. 

Faktor audit commitee size diduga juga dapat mempengaruhi audit report 

lag dan total lag. Hal ini disebabkan jumlah anggota komite audit di Indonesia 

bermacam-macam disesuaikan dengan besar kecilnya dengan organisasi dan 
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tanggung jawab yang dipegang. Bermacam-macamnya jumlah anggota komite 

audit menimbulkan suatu pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota 

komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi 

audit report lag sehingga berpengaruh terhadap lamanya waktu publikasi laporan 

keuangan (total lag). Penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh audit 

commitee size sejauh ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Beberapa penelitian 

luar negeri yang dilakukan oleh Nor et. al. (2010) dan Wijaya (2011) menyatakan 

bahwa audit commitee size berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Akan 

tetapi, penelitian yang dilakukan Hashim dan Rahman (2011) menyebutkan 

bahwa audit commitee sie tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Di sisi 

total lag, Purwati (2006) menyatakan bahwa audit commitee size tidak 

berpengaruh signifikan terhadap total lag. Adapun perbedaan hasil yang dicapai 

dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta masih sedikitnya penelitian yang 

dilakukan, hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji ulang pengaruh faktor audit 

commitee size terhadap audit report lag dan total lag dalam penelitian ini. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengambil judul sebagai 

berikut : 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY 

(Pengembangan Model Audit Delay dengan Audit Report Lag dan Total Lag serta 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya). 

 

 



16 
 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik, opini audit, dan audit commitee size 

secara simultan berpengaruh terhadap audit report lag ? 

2. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap audit report lag ? 

3. Apakah opini audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit report 

lag? 

4. Apakah audit commitee size secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag ? 

5. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik, opini audit, dan audit commitee size 

secara simultan berpengaruh terhadap total lag ? 

6. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap total lag ? 

7. Apakah opini audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap total lag ? 

8. Apakah audit commitee size secara parsial berpengaruh negatif terhadap total 

lag ? 

9. Apakah terdapat perbedaan antara audit report lag dan total lag ? 
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1.3 Tujuan  

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran KAP, opini audit dan audit 

commitee size secara simultan terhadap audit report lag. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran KAP secara parsial terhadap audit 

report lag. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh opini audit secara parsial terhadap audit 

report lag. 

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh audit commitee size secara parsial 

terhadap audit report lag. 

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran KAP, opini audit dan audit 

commitee size secara simultan terhadap total lag. 

6. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran KAP secara parsial terhadap total 

lag. 

7. Untuk mengetahui adanya pengaruh opini audit secara parsial terhadap total 

lag. 

8. Untuk mengetahui adanya pengaruh audit commitee size secara parsial 

terhadap total lag. 

9. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara audit report lag dengan total lag.  
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis : 

a. Sebagai bahan kontribusi dalam perkembangan bagi para akademisi dalam 

bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu audit 

report lag dan total lag. 

b. Sebagai media pemahaman dan ilmu tambahan mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap tenggang waktu audit report lag dan total lag. 

c. Sebagai bahan referensi tambahan bagi pihak-pihak lain yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tenggang waktu audit report lag 

dan total lag di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi perusahaan dalam menyusun 

laporan keuangan yang baik dan berkualitas serta bersikap selektif dalam 

memakai jasa Kantor Akuntan Publik sehingga dapat mengurangi tenggang 

waktu audit report lag dan total lag yang terlalu lama. 

b. Sebagai bahan masukan bagi auditor untuk meningkatkan kualitas kerja 

sehingga agar dapat menghindari terjadinya audit report lag dan total lag 

pada perusahaan yang diauditnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Agency Theory (Teori Keagenan) 

Agency Theory merupakan hubungan antara agen (pihak manajemen suatu 

perusahaan) dengan principal (pemilik). Principal merupakan pihak yang 

memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, 

sementara agen adalah yang diberi mandat. Dengan demikian, agen bertindak 

sebagai pihak yang berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan principal 

adalah pihak yang mengevaluasi informasi (Lestari, 2010). Teori keagenan 

dilandasi oleh beberapa asumsi yang terdiri dari tiga jenis, yaitu asumsi tentang 

sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia 

menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (self-

interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari resiko (risk 

averse). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara 

principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang 

komoditi yang dapat diperjualbelikan (Eisenhardt, 1989 dalam Ningsaptiti, 2010). 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing 

individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak pemilik 

(principal) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya 
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dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (agent) 

termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara 

lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. 

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan 

dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendaki.  

Konflik kepentingan dapat terjadi karena berbagai sebab, semisal asimetri 

informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi akibat 

distribusi informasi yang tidak sama antara agen dan principal. Efek dari asimetri 

informasi ini bisa berupa moral hazard, yaitu permasalahan yang timbul jika agen 

tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja; bisa pula terjadi adverse 

selection, ialah keadaan di mana principal tidak dapat mengetahui apakah 

keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas informasi yang 

diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas (Lestari, 2010).  

Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua 

belah pihak (agent dan principle) yang berbeda kepentingan. Auditor independen 

juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku 

mementingkan diri sendiri oleh agent (manajer). Serta teori agensi digunakan 

untuk membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang dapat 

muncul antara pemilik dan manajemen. Sehingga diharapkan tidak terjadi 

kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat menimbulkan 

tenggang waktu audit report lag dan total lag yang berkepanjangan. 
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2.2 Audit Delay 

Dyer dan Mchugh (1975) dalam Sari (2011) menggunakan tiga kriteria 

keterlambatan pelaporan yaitu sebagai berikut : 

1. Preliminary lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

penerimaan laporan keuangan pendahulu oleh bursa; 

2. Auditor’s report lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; 

3. Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal 

penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. 

Berdasarkan tiga kriteria keterlambatan pelaporan Dyer dan McHugh 

(1975) tersebut, penelitian ini terdiri dari dua kriteria pengukuran yaitu audit 

report lag yang diukur berdasarkan interval jumlah hari antara tanggal laporan 

keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani dan total lag yang diukur 

berdasarkan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal 

penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. Adapun preliminary lag tidak 

termasuk dalam penelitian ini disebabkan preliminary lag diukur sampai tanggal 

penerimaan laporan keuangan pendahulu yang tidak dipublikasikan ke publik. 

Sehingga yang dimaksud audit delay dalam penelitian ini merupakan waktu 

penundaan (delay) dari pelaporan laporan keuangan audited, di mana tenggang 

waktu audit report lag dan total lag termasuk di dalam tenggang waktu 

penundaan pelaporan laporan keuangan audited tersebut. 
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2.3 Audit Report Lag  

Audit report lag adalah perbedaan waktu antara tanggal tutup buku dengan 

tanggal laporan audit ditandatangani (Iskandar dan Trisnawati, 2010). Menurut 

Dyer dan McHugh (1975) dalam Utami (2006), “Auditors’ report lag is the open 

interval of number of days from the year end to the date recorded as the opinion 

signature date in the auditors’ report”. Sedangkan menurut Ahmad dan 

Kamarudin (2001), “Audit delay is the length of time from a company’s fiscal year 

end to the date of the auditor’s report”. Semakin lama auditor menyelesaikan 

pekerjaan auditnya, semakin lama pula audit report lag perusahaan yang 

diauditnya. Apabila audit report lag semakin lama, maka kemungkinan 

keterlambatan publikasi laporan keuangan akan semakin besar. Adapun tujuan 

dari audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat apakah laporan 

keuangan klien telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai 

dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Menurut Mulyadi (2002) audit 

laporan keuangan meliputi empat tahap, yaitu: 

1. Penerimaan perikatan audit 

Tahap awal dari audit laporan keuangan adalah keputusan untuk menerima 

(atau menolak) perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau 

menghentikan perikatan audit bagi klien yang sudah ada. 

2. Perencanaan audit 

Keberhasilan penyelesaian perikatan audit ditentukan oleh kualitas 

perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. 
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3. Pelaksanaan pengujian audit (tahap pekerjaan lapangan) 

Tujuan utama pekerjaan lapangan adalah untuk memperoleh bukti audit 

tentang efektivitas pengendalian intern dan kewajaran laporan keuangan klien. 

Auditor melakukan 3 macam pengujian, yaitu pengujian analitik, pengujian 

pengendalian, dan pengujian substantif. 

4. Pelaporan audit 

Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke standar pelaporan. Dua langkah 

penting yang dilaksanakan auditor dalam pelaporan audit ini:  

(1) menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik 

simpulan, (2) menerbitkan laporan audit. 

Banyaknya prosedur audit yang harus dilakukan seorang auditor dalam 

mengaudit kliennya membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya 

sehingga hal ini berpengaruh pada lamanya audit report lag. Menurut Knechel 

dan Payne (2001) dalam Surbakti (2009), audit reporting lag dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Scheduling lag, yaitu selisih waktu antara tahun penutupan buku perusahaan 

dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor. 

2. Fieldwork lag, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan 

saat penyelesaiannya. 

3. Reporting lag, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan 

dengan tanggal laporan audit terbit. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan suatu bagan sebagai 

berikut : 
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Penutupan       Dimulainya           Penyelesaian         Laporan    

         Tahun Buku      Pekerjaan Lapangan   Pekerjaan Lapangan       Audit 

                             Terbit  

 

 

Scheduling Lag     Fieldwork Lag        Reporting Lag 

Sumber : Knechel dan Payne (2001) dalam Surbakti (2009) 

Gambar 2.1 Bagan Audit Reporting Lag 

Lamanya waktu diselesaikannya laporan audit (audit report lag) dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu penyajian informasi laporan keuangan untuk 

diterbitkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, Sehingga hal ini dapat 

berdampak pada reaksi pasar dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan. Tersedianya informasi laporan keuangan yang tepat 

waktu akan digunakan oleh investor, sebagai keputusan investasi, dan digunakan 

masyarakat dalam hal ketersediaan informasi, serta untuk efektifitas pengawasan 

oleh Bapepam (Sulistyo, 2010). Apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan 

keuangannya secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif. 

Sanksi administratif yang dikenakan pada perusahaan yaitu berupa denda, yang 

sesuai dengan ketentuan pasal 63e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 

tentang penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menyatakan 

bahwa : 

“Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan 

sanksi denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari 

keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah 

keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah).” 
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Sehingga tujuan perusahaan melaporkan laporan keuangan auditan tepat waktu 

disamping sebagai pemberi informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan 

juga untuk menghindari denda administrasi yang ditetapkan.  

Dalam keputusan No.KEP 36/PM/2003 oleh Ketua Bapepam tentang 

kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala dalam lampirannya, 

yaitu Peraturan Bapepan nomor X.K.2 yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan 

pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 

pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan 

tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan maka 

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan 

laporan keuangan tahunan secara tersendiri. 

c. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan 

lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis 

industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa 

Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya 

yang terbit di tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik, selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan. 
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2. Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau 

Kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang 

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis 

industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 

Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; 

3. Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang 

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis 

industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan 

dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam; 

4. Pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan; dan 

5. Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-

lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. 

d. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahunan yang telah 

disajikan secara tersendiri kepada masyarakat dengan data periode yang sama 

yang secara implisit sudah tercakup dalam laporan keuangan tahunan harus 

dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan data laporan 

keuangan tengah tahunan tersebut terutama terjadi karena adanya saran koreksi 

Akuntan dalam rangka pemeriksaan (audit) laporan keuangan tahunan. 

Penjelasan tersebut juga mencakup perbedaan laba bersih yang terjadi dan hal-

hal yang menyebabkan timbulnya perubahan.  

e. Laporan keuangan tahunan menjadi salah satu bagian dari laporan tahunan 

untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
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Pada butir (a) telah disebutkan bahwa perusahaan go public harus 

melaporkan laporan keuangan tahunan auditannya dengan pendapat yang lazim 

kepada Bapepam paling lambat 90 hari sejak tanggal tahun buku berakhir. 

Sehingga lamanya audit report lag yang melewati batas waktu ketentuan 

Bapepam tersebut, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan 

keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan 

adanya masalah dalam laporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu 

yang lebih lama dalam penyelesaian audit. 

  

2.4 Total Lag 

Dyer dan Mchugh (1975) dalam Sari (2011) menjelaskan bahwa total lag 

diukur berdasarkan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. Rentang waktu antara 

tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan 

diumumkan ke publik sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan yang dilaporkan. Adanya peraturan Bapepam yang mewajibkan 

perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditannya selambat-

lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan, menunjukkan 

bahwa pihak pemerintah ingin mendorong perusahaan untuk mempublikasikan 

laporan keuangannya yang disertai dengan laporan auditor independen, dengan 

tujuan agar para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi atas 

laporan keuangan tersebut secara tepat waktu. Apabila perusahaan melaporkan 

laporan keuangan auditannya melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan 
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Bapepam, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut mengalami keterlambatan 

dalam melaporkan laporan keuangannya. Akibatnya, laporan keuangan tersebut 

akan hilang sisi informasinya, karena tidak tersedia saat para pemakai laporan 

keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan.  

Givoli dan Palmon (1982) dalam Ashton, dkk. (1987) menjelaskan bahwa 

banyaknya proses pengauditan yang rumit menyebabkan auditor membutuhkan 

waktu yang lama dalam melakukan proses audit pada suatu perusahaan sehingga 

dapat berpengaruh terhadap tenggang waktu total lag suatu perusahaan. Beberapa 

kendala yang timbul dari keterlambatan auditor dalam memberikan opininya 

sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari 

IAI (2011) yaitu auditor membutuhkan waktu untuk melakukan pencatatan atas 

aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur 

pengendalian internal dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan 

dihadapkan pada dilema antara menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu dan 

melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku, demi kualitas laporan 

audit dan demi kualitas KAP itu sendiri. Sehingga, dibutuhkan kerjasama yang 

baik antara manajemen perusahaan dengan auditor dalam proses pengauditan 

laporan keuangan agar laporan audit dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga 

informasi laporan keuangan dapat tersedia ketika dibutuhkan para pengguna 

laporan keuangan. Tenggang waktu total lag yang berkepanjangan pada suatu 

perusahaan baik itu berlandaskan alasan yang logis maupun tidak, hal ini akan 
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berdampak negatif pada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan 

keuangan auditan tersebut. 

 

2.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan 

publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik 

(Rachmawati, 2008). Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan besar kecilnya 

suatu KAP yang tergolong dari dua jenis, yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP 

Big Four dan KAP non Big Four. Ukuran KAP dapat dikatakan besar apabila 

KAP tersebut yang berafiliasi dengan Big Four mempunyai cabang dan jumlah 

kliennya besar serta memiliki tenaga professional diatas 25 orang. Sedangkan 

KAP kecil adalah KAP yang tidak berafiliasi dengan Big Four, tidak memiliki 

kantor cabang, jumlah kliennya kecil dan memiliki tenaga professional dibawah 

25 orang (Arens et al., 2003 dalam Pratitis, 2012). Adapun KAP di Indonesia 

yang berafiliasi dengan KAP Big Four antara lain sebagai berikut (Sudarno, 

2012): 

a. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta 

Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & 

Rekan. 

b. Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; 

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. 



30 
 

 
 

c. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta 

Siddharta & Widjaja. 

d. PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & 

Rekan; Tanudiredja, Wibisana & Rekan; Drs. Hadi Susanto & Rekan. 

KAP besar cenderung memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat 

mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga 

memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki 

dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga 

reputasinya (Utami, 2006). Hal ini diperkuat oleh pendapat Prabandari dan 

Rustiana (2007) yang menyatakan bahwa KAP Big Four pada umumnya memiliki 

sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, 

fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan, dll) dibandingkan 

dengan KAP non Big Four, sehingga KAP Big Four akan dapat menyelesaikan 

pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien.  

Selain itu, KAP Big Four cenderung memperoleh insentif yang lebih 

tinggi atas pekerjaan yang dilakukannya dibanding dengan KAP non Big Four. 

Proses pengauditan yang dilakukan KAP Big Four cenderung lebih singkat yang 

merupakan cara mereka untuk mempertahankan reputasinya. Hal tersebut 

menimbulkan dugaan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP yang termasuk 

Big Four cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit bila dibandingkan 

dengan KAP non Big Four. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Walker dan Hay (2006) serta 

Iskandar dan Trisnawati (2010) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh 
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terhadap audit report lag. Sedangkan Prabandari dan Rustiana (2007) menyatakan 

bahwa audit report lag tidak terbukti dipengaruhi oleh ukuran KAP. Menurut 

Prabandari dan Rustiana (2007), KAP Big Four lebih cepat menyelesaikan tugas 

audit, dikarenakan bahwa mereka harus menjaga reputasi. KAP Big Four 

umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan KAP non 

Big Four sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya relatif lebih 

efektif dan efisien. Namun demikian, dengan adanya semakin ketatnya persaingan 

dalam lingkungan KAP, maka KAP non Big Four berusaha untuk mengaudit 

laporan keuangan klien dengan efektif dan efisien yang ditunjukkan bahwa dalam 

penelitian mereka selisih audit report lag pada perusahaan yang diaudit oleh KAP 

Big Four dan KAP non Big Four hanya selama 5 hari dengan selisih standar 

deviasi 3 hari. KAP non Big Four berusaha untuk memberikan jasa audit kepada 

kliennya dengan kualitas yang sama baiknya dengan KAP Big Four. 

   

2.6 Opini Audit 

Pendapat auditor dalam laporan keuangan auditan sangatlah penting bagi 

perusahaan maupun pihak-pihak luar yang membutuhkan informasi keuangan 

perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat lima jenis opini 

yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan menurut Mulyadi (2002) 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit dan terdapat pengecualian yang signifikan 
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mengenai kewajaran dan penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dalam 

penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan Prinsip Akuntansi 

Berterima Umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan 

keuangan. 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified 

Opinion report with Explanatory Language). 

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau telah sesuai 

standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang 

diterima umum, tetapi terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor 

menambahkan suatu paragraf penjelasan (penjelasan lain) laporan audit, 

meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan 

keuangan. 

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). 

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit 

apabila lingkup audit dibatasi klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur 

audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-

kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan 

tidak disusun dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten. 

4. Pendapat Tidak Wajar (adverse Opinion). 

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak 

disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum sehingga tidak 
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menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 

arus kas perusahaan klien. 

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor, maka 

laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). 

Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat 

adalah: 

a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. 

b) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. 

Penelitian yang dilakukan Ahmad dan Kamarudin (2003) menyimpulkan 

bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit report lag dimana audit 

report lag akan dialami lebih panjang pada perusahaan yang mendapatkan 

qualified opinion. Hal ini didasarkan adanya kemungkinan kontra antara auditor 

dengan manajemen perusahaan yang berpengaruh terhadap penerbitan laporan 

keuangan. Adapun proses pemberian pendapat qualified opinion tersebut 

membutuhkan waktu yang lebih lama, karena hal ini melibatkan proses negosiasi 

yang cukup rumit antara auditor dengan manajemen perusahaan. Akan tetapi, 

Iskandar dan Trisnawati (2010) membuktikan bahwa opini audit tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini disebabkan pemberian opini audit 

dilakukan pada tahap terakhir pada proses audit, sehingga pendapat apapun yang 

diberikan auditor kepada perusahaan tidak mempengaruhi lamanya audit report 

lag.  
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2.7  Audit Commitee Size 

Komite audit (audit commitee) adalah salah satu komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan 

tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara 

konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003 dalam Wijaya, 

2012). Keberadaan komite audit bertujuan untuk penyelenggaraan pengelolaan 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dimana perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komisaris independen, komite 

audit, dan sekretaris perusahaan. Jumlah komisaris independen proporsional 

sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham 

pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 

30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Di bagian lain 

peraturan ini juga disebutkan bahwa komisaris independen sekaligus menjabat 

sebagai ketua komite audit.  

Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan komite audit yang 

efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka 

serangkaian ketentuan mengenai komite audit telah diterbitkan, antara lain sebagai 

berikut : 

a) Pedoman Good Corporate Governance (Maret 2001) yang menganjurkan 

semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit. 

b) Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan 

perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit, sebagaimana 
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diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2004 

tanggal 24 September 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukkan 

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 

c) Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di 

Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit. 

d) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan 

semua BUMN mempunyai komite audit. 

e) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan 

semua BUMN mempunyai komite audit (Purwati,2006).  

Berdasarkan Peraturan Bapepam no. IX.I.5 Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 

29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah 

anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang 

diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan 

yang independen terhadap perusahaan. Anggota komite audit yang merupakan 

komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal anggota 

komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang 

maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian Mengenai Audit Report Lag. 

1. Penelitian tentang audit delay (audit report lag) yang dilakukan di Malaysia 

oleh Ahmad dan Kamarudin (2002) menggunakan sampel 100 perusahaan 
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publik yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange dengan tahun fiskal 

1996-2000. Penelitian tersebut membuktikan bahwa audit report lag yang 

lebih lama dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) jenis industri, (2) 

loss, (3) opini audit yang diberikan, (4) ukuran KAP, (5) financial year-end, 

dan (6) debt proportion. Sedangkan adanya pos-pos luar biasa dan ukuran 

perusahaan tidak terbukti berhubungan secara signifikan dengan audit report 

lag. 

2. Subekti  dan Widiyanti (2004) menguji tentang pengaruh profitabilitas, aktiva, 

jenis industri, opini dan auditor (ukuran KAP) terhadap audit report lag pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia tahun 2001. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kelima variabel independen 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel audit report lag. 

3. Walker dan Hay (2006) melakukan penelitian dengan sampel 260 perusahaan 

di New Zealand pada tahun 2004-2005. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

audit fees, subsidiaries, loss, financial year-end dan IFRS early adopter 

berpengaruh positif terhadap audit report lag. Faktor yang tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag yaitu company size, overseas ownership, industry dan 

auditor size.  

4. Prabandari dan Rustiana (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

audit delay dengan total revenue, debt to asset ratio, pengumuman laba rugi 

opini audit, dan ukuran KAP. Hasil penelitian membuktikan bahwa total 

revenue dan pengumuman laba rugi terbukti berpengaruh terhadap audit report 
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lag. Sedangkan debt to asset ratio dan ukuran KAP terbukti tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

5. Rachmawati (2008) menguji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

audit delay dan timeliness dengan ukuran perusahaan, solvabilitas, 

profitabilitas, internal auditor dan ukuran KAP sebagai variabel independen. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur pada tahun 2003-2005. Hasil 

menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh 

terhadap audit delay. Sedangkan solvabilitas, profitabilitas dan internal auditor 

tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) menguji audit 

report lag di Indonesia dengan menggunakan variabel independen sebagai 

berikut : total aset, klasifikasi industri, laba atau rugi tahun berjalan, opini 

audit, ukuran KAP dan debt proportion. Dengan menggunakan sampel 

sebanyak 128 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2003 sampai dengan 2009, hanya klasifikasi industri, laba atau rugi tahun 

berjalan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan 

variabel total aset, opini audit dan debt proportion terbukti tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

7. Nor et al., (2010) meneliti tentang hubungan dari corporate governance 

dengan audit report lag pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa 

Malaysia pada tahun 2002. Hasil yang dicapai dalam penelitian tersebut yaitu 

audit committee size dan audit committee meeting berpengaruh negatif 
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terhadap audit report lag, sedangkan audit committee independence tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit report lag. 

8. Hashim dan Rahman (2011) meneliti pengaruh keefektifan komite audit 

terhadap audit report lag di Malaysia. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 

288 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia selama periode 2007 sampai 

2009. Dengan variabel komite audit yang dibagi menjadi tiga yaitu audit 

commitee independence, audit commitee diligence, dan audit commitee 

expertise, diperoleh hasil bahwa hanya variabel audit commitee independence 

dan audit commitee expertise yang mempunyai pengaruh terhadap lamanya 

audit report lag. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, ukuran KAP 

dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. 

9. Wijaya (2012) melakukan penelitian mengenai karakteristik komite audit 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian tersebut 

menggunakan data dari 200 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah anggota 

komite audit dan kompetensi anggota komite audit mempunyai pengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara independensi komite 

audit dan audit commitee meeting tidak mempunyai pengaruh terhadap audit 

report lag. 

b. Penelitian Mengenai Total Lag. 

1. Almilia dan Setiady (2006) melakukan penelitian mengenai penyelesaian 

penyajian laporan keuangan (total lag) dengan variabel independen terdiri dari 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan 
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extraordinary items. Sampel yang digunakan adalah 131 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2002-2004. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan 

berpengaruh terhadap total lag. Sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas, dan extraordinary items terbukti tidak berpengaruh terhadap total 

lag. 

2. Purwati (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan 140 perusahaan go 

public mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan karakteristik 

komite audit sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa independensi anggota komite audit, ketua komite audit, kompetensi 

anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Sedangkan keanggotaan komite audit dan proporsi 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan (timeliness). 

3. Wenny (2007) melakukan penelitian tentang total lag dengan ukuran 

perusahaan, tingkat leverage, dan opini auditor sebagai variabel independen. 

Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

dalam kurun waktu antara tahun 2004-2005. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan dan tingkat leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap total lag. Sedangkan variabel opini audit berpengaruh 

signifikan terhadap total lag. 

4. Rachmawati (2008) menguji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

audit delay dan timeliness dengan ukuran perusahaan, solvabilitas, 
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profitabilitas, internal auditor dan ukuran KAP sebagai variabel independen. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur pada tahun 2003-2005. Hasil 

menunjukkan bahwa variabel timeliness hanya dipengaruhi oleh faktor ukuran 

perusahaan, solvabilitas dan ukuran KAP. Sedangkan profitabilitas dan internal 

auditor terbukti tidak berpengaruh terhadap timeliness. 

5. Sulistyo (2010) menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage keuangan, 

ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, kepemilikan publik, 

reputasi kantor akuntan publik, dan opini auditor terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan (total lag). Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, kompleksitas 

operasi perusahaan, kepemilikan publik, dan reputasikantor akuntan publik 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti bahwa likuiditas, leverage 

keuangan, dan opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

6. Merdekawati dan Arsjah (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap timeliness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel corporate governance, firm size dan opini audit berpengaruh terhadap 

total lag. Sedangkan variabel profitabilitas, ukuran KAP, price earnings ratio 

dan dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap total lag. Variabel DER 

berpengaruh terhadap audit report lag akan tetapi tidak berpengaruh terhadap 

total lag. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu Audit Report Lag 

No Peneliti Judul Variabel  Hasil 

1. Ahmad dan 

Kamarudin 

(2002) 

Audit report 

lag 

and The 

Timeliness of 

Corporate 

Reporting: 

Malaysian 

Evidence 

a. Ukuran 

perusahaan 

b. Jenis industri 

c. Laba/rugi 

perusahaan 

d. Pos-pos luar  

biasa 

e. Opini audit 

f. Ukuran KAP 

g. Company 

year-end 

h. Debt 

proportion  

a. Jenis industri, 

ukuran KAP, dan 

company year-end 

berpengaruh negatif 

terhadap audit 

report lag. 

b. Laba/rugi 

perusahaan, opini 

audit, debt 

proportion 

berpengaruh positif 

terhadap audit 

report lag. 

c. Ukuran perusahaan 

dan pos-pos luar 

biasa  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

audit report lag. 

2. Subekti dan 

Widiyanti 

(2004) 

Faktor-faktor 

yang 

Berpengaruh 

terhadap 

Audit Delay 

di Indonesia 

a. Profitabilitas 

aktiva  

b. Jenis industri 

c. Opini audit  

d. Ukuran KAP 

a. Variabel 

profitabilitas aktiva, 

jenis industri, opini 

audit, dan ukuran 

KAP berpengaruh 

terhadap audit delay 

(audit report lag) 

3. Walker dan 

Hay (2006) 

An Empirical 

Investigation 

of the Audit 

Report Lag: 

The Effect of 

Non-Audit 

Services 

a. Audit fees 

b. Subsidiaries 

c. Loss 

d. Financial 

year-end  

e. IFRS early 

adopter  

f. Company size 

g.  Overseas 

ownership 

h. Industry 

i. Auditor size 

a. Audit fees, 

subsidiaries, loss, 

financial year-end 

dan IFRS early 

adopter berpengaruh 

terhadap audit report 

lag.  

b. Company size, 

overseas ownership, 

industry dan auditor 

size tidak 

berpengaruh 

terhadap audit report 

lag. 
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4. Prabandari 

dan Rustiana 

(2007) 

Beberapa 

Faktor yang 

Berdampak 

pada Audit 

Delay 

a. Total revenue 

b. Pengumuman 

laba rugi 

c. Debt to total 

asset ratio 

d. Opini audit 

e. Ukuran KAP 

a. Total revenue dan 

pengumuman laba 

rugi terbukti 

berpengaruh 

terhadap audit report 

lag.   

b. Debt to asset ratio , 

opini audit dan 

ukuran KAP terbukti 

tidak berpengaruh 

terhadap audit report 

lag. 

5. Iskandar dan 

Trisnawati 

(2010) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaru

hi Audit 

Report Lag 

pada 

Perusahaan 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

a. Total aset 

b. Klasifikasi 

industri 

c.  Laba atau 

rugi tahun 

berjalan 

d. Opini audit 

e. Ukuran KAP 

f. Debt 

proportion 

a. Klasifikasi industri, 

laba atau rugi tahun 

berjalan dan ukuran 

KAP berpengaruh 

terhadap audit 

report lag. 

b. Total aset, opini 

audit dan debt 

proportion terbukti 

tidak berpengaruh 

terhadap audit 

report lag. 

6. Nor, Shafie, 

dan Hussin 

(2010) 

Corporate 

Governance 

and Audit 

Report Lag in 

Malaysia 

a. Audit 

committee 

size 

b. Audit 

committee 

independence 

c. Audit 

committee 

meeting 

d. Audit 

committe 

financial 

expertise 

e. Board size 

f. Board 

Independence 

g. CEO duality 

a. Audit committee size 

dan audit commitee 

meeting berpengaruh 

negatif terhadap 

audit report lag 

b. Audit committee 

independence dan 

audit committee 

financial expertise 

tidak berpengaruh 

terhadap audit 

report lag. 

7. Hashim dan 

Rahman 

(2011) 

Audit Report 

Lag and the 

Effectiveness 

of Audit 

Committee 

a. Audit 

committee 

independence 

b. Audit 

committee 

a. Audit commitee 

independence dan 

audit commitee 

expertise 

berpengaruhterhadap  
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Among 

Malaysian 

Listed 

Companies 

meeting 

c. Audit 

committee 

expertise 

d. Audit 

commitee 

size 

audit report lag 

b. Audit commitee 

meeting dan audit 

commitee size tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

report lag. 

8. Wijaya 

(2012) 

Pengaruh 

Karakteristik 

komite audit 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan. 

a. Ukuran 

komite audit 

b. Kompetensi 

komite audit 

c. Independensi 

komite audit 

d. Audit 

commitee 

meeting 

a. Ukura komite audit 

dan kompetensi 

anggota komite 

audit mempunyai 

pengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan 

keuangan. 

b. Independensi 

komite audit dan 

audit commitee 

meeting tidak 

mempunyai 

pengaruh terhadap 

total lag. 

 

Tabel 2.2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu Total Lag 

No Peneliti Judul Variabel  Hasil 

1. Almilia dan 

Setiady 

(2006) 

Faktor-

faktor yang 

Mempengar

uhi 

Penyelesaia

n Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

pada 

Perusahaan 

yang 

Terdaftar di 

BEJ 

a. Ukuran 

Perusahaan 

b. Umur 

Perusahaan 

c. Profitabilitas 

d. Solvabilitas 

e. Likuiditas 

f. Extraordinar

y Items 

a. Ukuran 

perusahaan, dan 

umur perusahaan 

berpengaruh 

terhadap total lag 

b. Profitabilitas, 

solvabilitas, 

likuiditas dan 

extraordinary items 

tidak berpengaruh 

terhadap total lag. 

2.  Purwati 

(2006) 

Pengaruh 

Karakteristi

k 

Komite 

a. Keanggotaa 

komite audit 

b. Independensi 

anggota 

a. Keanggotaan 

komite audit dan 

Proporsi komisaris 

independen tidak 
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Audit 

Terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

Pada 

Perusahaan 

Publik yang 

Tercatat di 

BEJ 

komite audit 

c. Proporsi 

komisaris 

independen 

d. Ketua komite 

audit 

e. Kompetensi : 

keahlian 

keuangan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

timeliness. 

b. Independensi 

anggota komite 

audit, Ketua komite 

audit, dan 

kompetensi : 

keahlian keuangan 

berpengatuh 

signifikan terhadap 

timeliness. 

3.  Wenny 

(2007) 

Variabel 

Total Lag 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

Manufaktur 

di BEJ 

a. Ukuran 

perusahaan 

b. Tingkat 

leverage 

c. Opini auditor 

d. Ukuran perusahaan 

dan tingkat 

leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

total lag. 

e. Opini audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

total lag. 

4. Rachmawati 

(2008) 

Jurnal 

Faktor 

Internal dan 

Eksternal 

Perusahaan 

terhadap 

Audit Delay 

dan 

Timeliness 

a. Profitability 

b. Internal 

auditor, 

a. Solvability, 

b. ukuran 

perusahaan, 

c. ukuran KAP. 

a) Hanya ukuran 

perusahaan dan 

ukuran KAP 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay. 

b) Hanya ukuran 

perusahaan, 

solvabilitas dan 

ukuran KAP 

berpengaruh 

terhadap timeliness. 

5.  Sulistyo 

(2010) 

Faktor-

faktor yang 

Berpengaru

h terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Penyampaia

n Laporan 

Keuangan 

pada 

Perusahaan 

yang Listing 

a. Profitabilitas 

b. Ukuran 

Perusahaan 

c. Komplesitas 

operasi 

perusahaan 

d. Kepemilikan 

publik 

e. Reputasi 

KAP 

f. Likuiditas 

g. Leverage 

a. Profitabilitas, ukuran 

perusahaan,kompleksi

tas operasi 

perusahaan, 

kepemilikan publik, 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan.  

b. Likuiditas, leverage 

keuangan, ukuran 
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di BEI 

 

h. Opini auditor 

 

KAP dan opini 

auditor tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

6. Merdekawati 

dan Arsjah 

(2011) 

 Timeliness 

of Financial 

Reporting 

Analysis: An 

Empirical 

Study in 

Indonesia 

Stock 

Exchange 

a. Corporate 

governance 

b. Firm size 

c. Opini audit 

d. Profitabilitas  

e. Ukuran KAP 

f. Price 

earnings ratio  

g. Dividend 

payout ratio  

h. DER  

a. Corporate 

governance, firm size 

dan opini audit 

berpengaruh terhadap 

total lag. 

b. Profitabilitas, ukuran 

KAP, price earnings 

ratio dan dividend 

payout ratio tidak 

berpengaruh terhadap 

total lag. 

c. DER berpengaruh 

terhadap audit report 

lag akan tetapi tidak 

berpengaruh terhadap 

total lag. 

 

Persamaan dan perbedaaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ahmad dan 

Kamarudin (2002) yaitu sama-sama menggunakan variabel ukuran KAP dan 

opini audit. Perbedaannya terletak pada penelitian Ahmad dan Kamarudin 

(2002) menggunakan variabel dependen hanya audit report lag, sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel dependen audit report lag dan total lag. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Ahmad dan Kamarudin 

(2002) adalah sebagai berikut: ukuran perusahaan, jenis industri, laba/rugi 

perusahaan, pos-pos luar biasa, opini audit, ukuran KAP, company year end, 

dan debt proportion, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel 

independen ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size. Ahmad dan 
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Kamarudin (2002) menggunakan sampel 100 perusahaan di Malaysia selama 

kurun waktu 1996 sampai 2000, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

sampel 125 perusahaan manufaktur pada tahun 2010-2011. 

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Subekti  dan Widiyanti (2004) yaitu 

sama-sama menggunakan variabel opini audit dan ukuran KAP sebagai 

variabel independen. Perbedaannya terletak pada sampel yang dipakai dalam 

penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2001 

sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur di BEI pada 

tahun 2010-2011. Serta bedanya variabel dependen yang dipakai dimana 

penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) menggunakan audit report lag 

sedangkan penelitian ini menggunakan audit report lag dan total lag sebagai 

variabel dependen. 

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Walker dan Hay (2006) yaitu sama-

sama menggunakan ukuran KAP sebagai variabel independen. Perbedaannya 

terletak pada pemakaian sampel yang dipilih dan variabel dependen yang 

berbeda, di mana penelitian Walker dan Hay (2006) menggunakan audit report 

lag sedangkan penelitian ini memakai audit report lag dan total lag sebagai 

variabel independen. 

4. Persamaan penelitian Prabandari dan Rustiana (2007) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan variabel independen ukuran KAP. 

Perbedaannya terletak pada pemakaian sampel dan tahun pengamatan serta 

variabel dependen yang dipakai di mana penelitian Prabandari dan Rustiana 
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(2007) menggunakan audit delay dan penelitian ini menggunakan audit report 

lag dan total lag sebagai variabel dependen.   

5. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen 

ukuran KAP dan opini audit. Perbedaannya terletak pada tahun penelitian yang 

dilakukan yaitu tahun 2003 sampai 2009. Variabel dependen yang dipakai pada 

penelitian Iskandar dan Trisnawati (2010) hanya audit report lag, sedangkan 

penelitian ini menggunakan audit report lag dan total lag sebagai variabel 

dependen. Iskandar dan Trisnawati (2010) menggunakan total aset, klasifikasi 

industri, laba atau rugi tahun berjalan, opini audit, ukuran KAP, dan debt 

proportion sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel independen ukuran KAP, opini audit, dan audit 

commitee size.  

6. Persamaan penelitian yang dilakukan Nor et.al. (2010) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan variabel audit commitee size sebagai variabel 

independen. Perbedaannya terletak pada sampel yang diambil dimana 

penelitian Nor et.al. (2010) mengambil sampel perusahaan go public di 

Malaysia pada tahun 2002, sedangkan penelitian ini menggunakan 125 

perusahaan manufaktur pada tahun 2010 dan 2011. Nor et.al (2010) 

menggunakan audit commitee size, audit commitee independence, audit 

commitee meeting, audit commitee financial expertise, board size, board 

independence, dan CEO duality sebagai variabel independen, sedangkan 

penelitian ini menggunakan ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size. 
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Penelitian Nor et.al (2010) hanya menggunakan variabel audit report lag 

sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran 

KAP, opini audit dan audit commitee size sebagai variabel dependen. 

7. Persamaan penelitian Hashim dan Rahman (2011) dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menggunakan variabel ukuran KAP. Perbedaannya terletak pada 

sampel yang diambil oleh Hashim dan Rahman (2011) yaitu perusahaan go 

public Malaysia pada tahun 2007-2009, sedangkan penelitian ini menggunakan 

125 perusahaan manufaktur pada tahun 2010 dan 2011. Di dalam penelitian 

Hashim dan Rahman (2011) menggunakan audit commitee independence, audit 

commitee meeting, dan audit commitee expertise sebagai variabel independen 

serta ukuran KAP, type of audit firm, dan profitabilitas sebagai variabel 

kontrol, sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran KAP, opini audit dan 

audit commitee size sebagai variabel independen. Penelitian Hashim dan 

Rahman hanya menggunakan audit report lag sebagai variabel dependen, 

sedangkan penelitian ini menggunakan audit report lag dan total lag sebagai 

variabel dependen. 

8. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wijaya (2012) yaitu sama-sama 

menggunakan variabel ukuran komite audit. Perbedaan penelitian terleyak pada 

pemilihan sampel dan tahun pengamatan serta variabel dependen yang 

digunakan di mana penelitian Wijaya (2012) menggunakan audit report lag 

dan penelitian ini menggunakan audit report lag dan total lag. 

9. Persamaan penelitian Almilia dan Setiady (2006) dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menggunakan variabel total lag sebagai variabel dependen. 
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Perbedaan penelitian terletak pada pemilihan sampel, dan tahun pengamatan 

yang digunakan.  

10. Persamaan penelitian Purwati (2006) dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan variabel audit commitee size dan sama-sama menggunakan 

pengukuran variabel dependen yang sama. Perbedaannya terletak pada 

variabel independen dalam penelitian Purwati (2006) menggunakan 

keanggotaan komite audit, independensi komite audit, proporsi komisaris 

independen, ketua komite audit, dan kompetensi anggota komite audit, 

sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran KAP, opini audit dan audit 

commitee size sebagai variabel independen. Tahun penelitian Purwati (2006) 

menggunakan tahun 2004, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2010  

dan 2011. Serta skala pengukuran variabel dependen yang digunakan 

berbeda, di mana pada penelitian Purwati (2006) menggunakan skala dummy 

sedangkan penelitian ini menggunakan skala rasio. 

11. Persamaan penelitian Wenny (2007) dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan variabel total lag sebagai variabel dependen dan opini audit 

sebagai variabel independen. Perbedaannya terletak pada tahun penelitian 

yang dilakukan Wenny (2007) yaitu tahun 2004-2005. Variabel dependen 

pada penelitian Wenny (2007) hanya total lag, sedangkan penelitian ini 

menggunakan audit report lag dan total lag sebagai variabel dependen. 

Wenny (2007) menggunakan ukuran perusahaan, tingkat leverage, dan opini 

auditor sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan 

ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size sebagai variabel 
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independen. Serta terdapat kontra dari hasil penelitian Wenny (2007) dengan 

penelitian-penelitian lain sehingga mendorong peneliti untuk menguji 

kembali variabel tersebut. 

12. Persamaan antara penelitian Rachmawati (2008) dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menggunakan variabel ukuran KAP, sama-sama menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur dan sama-sama menggunakan pengukuran 

variabel dependen yang sama. Perbedaan terletak pada tahun penelitian di 

mana penelitian Rahmawati (2008) menggunakan tahun 2003 sampai 2005, 

sedangkan penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2010 dan 2011. 

Variabel independen yang dipakai dalam penelitian Rachmawati (2008) yaitu 

profitabilitas, internal auditor, solvabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran 

KAP, sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran KAP, opini audit dan 

audit commitee size sebagai variabel independen. serta penelitian 

Rachmawati (2008) menggunakan audit delay dan timeliness sedangkan 

penelitian ini menggunakan audit report lag dan total lag sebagai variabel 

dependen. 

13. Persamaan penelitian Sulistyo (2010) dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan variabel ukuran KaP dan opini audit sebagai variabel 

independen. Perbedaannya terletak pada pemakaian sampel dan tahun 

pengamatan serta variabel dependen yang digunakan. 

14. Persamaan penelitian Merdekawati dan Arsjah (2011) dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama menggunakan variabel audit report lag dan total lag sebagai 
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pengembangan model timeliness. Perbedaannya terdapat pada sampel 

penelitian dan tahun pengamatan serta penggunaan variabel independen.  

Di samping persamaan dan perbedaan di atas, yang menjadi dasar peneliti dalam 

menggunakan penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu masih terdapatnya 

kontra dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut, sehingga mendorong 

peneliti untuk menguji kembali variabel independen tersebut. 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini akan menguji hubungan ukuran Kantor Akuntan Publik, opini 

audit, dan audit commitee size dengan audit report lag dan total lag.  

1. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Report Lag 

Kualitas audit suatu laporan keuangan dapat diukur dengan ukuran Kantor 

Akuntan Publik yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu KAP yang berafiliasi 

dengan KAP Big Four dan KAP yang berafiliasi dengan KAP non Big Four. 

Kantor Akuntan Publik Big Four lebih menginginkan untuk mengambil sikap 

yang tepat dan mengeluarkan pendapat yang sesuai standar dan memiliki 

kemampuan teknis untuk mendeteksi going concern perusahaan, serta Kantor 

Akuntan Publik besar cenderung menyajikan audit yang lebih cepat dibandingkan 

dengan kantor akuntan publik non Big Four karena mereka memiliki nama baik 

yang dipertaruhkan (Prabandari dan Rustiana, 2007). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prabandari dan Rustiana (2007) gagal 

dalam membuktikan adanya pengaruh ukuran KAP terhadap audit report lag. Hal 

ini mungkin dapat terjadi dikarenakan semakin ketatnya persaingan dalam 



52 
 

 
 

lingkungan bisnis KAP dewasa ini, maka KAP non Big Four juga berusaha untuk 

mengaudit laporan keuangan klien dengan efektif dan efisien seperti yang 

dilakukan oleh KAP Big Four. Akan tetapi, Iskandar dan Trisnawati (2010) 

membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lag. Hasil 

ini menunjukkan bahwa auditor yang mempunyai reputasi yang baik, dalam hal 

ini yaitu KAP Big Four akan memberikan kualitas pekerjaan audit yang efektif 

dan efisien yang mengakibatkan audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. 

Sehingga, semakin baik kualitas KAP yang mengaudit perusahaan yang 

bersangkutan (KAP Big Four), maka akan mempersingkat lamanya audit report 

lag perusahaan tersebut.   

2. Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Report Lag. 

Ahmad dan Kamarudin (2003) menyatakan qualified opinion dilihat 

sebagai berita buruk bagi perusahaan dan akan memperlambat proses audit. Hal 

ini dikarenakan proses pemberian qualified opinion tersebut melibatkan proses 

negosiasi yang panjang dengan klien, konsultasi dengan rekan kerja auditor yang 

lebih senior atau staf teknis dan perluasan ruang lingkup. 

Ahmad dan Kamarudin (2003) telah membuktikan bahwa audit opinion 

berpengaruh terhadap audit report lag. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan 

oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) membuktikan bahwa opini audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Hal ini disebabkan 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. Sehingga, perusahaan yang 
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laporan keuangannya mendapatkan opini unqualified, semakin cepat pula 

tenggang waktu audit report lag perusahaan tersebut. 

3. Pengaruh Audit Commitee Size terhadap Audit Report Lag. 

Menurut Peraturan Bapepam no. IX.I.5 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan 

jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang 

yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar 

perusahaan yang independen terhadap perusahaan (Wijaya, 2012). 

Nor, et. al. (2010) menyatakan bahwa audit commitee size berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. Karena komite audit bertugas untuk 

memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal 

yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal 

yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang 

berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, maka diperlukan anggota komite audit 

yang lebih banyak yang memiliki independensi dalam menyatakan sikap dan 

pendapat sehingga kinerja komite audit akan menjadi efektif. Sehingga, semakin 

banyak jumlah proporsi anggota komite audit, maka akan mempersingkat lamanya 

audit report lag. 

4. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Total Lag. 

Kualitas Kantor Akuntan Publik yang digolongkan menjadi 2, yaitu KAP 

Big Four dan KAP non Big Four mempengaruhi lamanya total lag perusahaan. 

Hal ini berkaitan dengan audit report lag dimana KAP Big Four cenderung 
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menyajikan audit yang lebih cepat dibandingkan dengan kantor akuntan publik 

non Big Four karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan (Prabandari 

dan Rustiana, 2007). Sehingga semakin baik kualitas KAP, akan mempercepat 

terbitnya laporan keuangan auditan dan mengurangi lamanya total lag.  

5. Pengaruh Opini Audit terhadap Total Lag. 

Sama halnya dengan pengaruh opini audit terhadap audit report lag, 

perusahaan yang mendapatkan opini audit selain unqualified akan mendapatkan 

image buruk oleh pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Diberikannya opini audit selain unqualified dapat didasarkan adanya 

kemungkinan kontra antara auditor dengan manajemen perusahaan yang 

berpengaruh terhadap penerbitan laporan keuangan. Sehingga, perusahaan yang 

laporan keuangannya mendapatkan opini selain unqualified, semakin lama 

tenggang waktu total lag perusahaan tersebut. 

6. Pengaruh Audit Commitee Size terhadap Total Lag. 

Keanggotaan komite audit diatur dalam surat keputusan Direksi PT Bursa 

Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 dan Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 

September 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri 

dari 3 (tiga) orang. Di Indonesia, jumlah anggota komite audit suatu perusahaan 

bermacam-macam. Bermacam-macamnya jumlah anggota komite audit 

menimbulkan suatu pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota komite 

audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi total 
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lag, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung 

untuk memiliki kekuatan atau power yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty,1993), 

menerima lebih banyak sumber daya (Pincus et al. 1989), serta berhubungan 

positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo et al., 2003) (Wijaya, 2012). 

Sehingga, semakin banyak jumlah anggota komite audit, semakin pendek total lag 

suatu perusahaan. 

7. Perbedaan Audit Report Lag dan Total Lag. 

Audit report lag adalah perbedaan waktu antara tanggal tutup buku dengan 

tanggal laporan audit ditandatangani. Sedangkan total lag adalah perbedaan waktu 

antara tanggal tutup buku sampai dengan laporan keuangan auditan 

dipublikasikan di bursa. Audit report lag akan mempengaruhi ketepatan waktu 

dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan. Keterlambatan dalam 

publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat 

ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan 

(Iskandar dan Trisnawati, 2010). Audit report lag tidak dapat digunakan sebagai 

tolak ukur dalam menentukan keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Hal ini 

dikarenakan perhitungan audit report lag hanya sampai dengan tanggal laporan 

audit, sehingga informasi laporan keuangan belum tersedia kepada pihak investor. 

Tenggang waktu audit report lag hanya dapat digunakan sebagai tolak ukur 

perusahaan dalam menilai kualitas kinerja auditor pada KAP yang bersangkutan. 

Sedangkan tenggang waktu total lag merupakan waktu yang diperlukan 

perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditannya kepada pihak 

ekstern perusahaan, sehingga informasi dapat tersedia tepat waktu ketika 
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dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga terdapat perbedaan antara 

audit report lag dan total lag. 

Maka, dengan gambaran di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran 

teoritis sebagai berikut     

   

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

           Model Penelitian 

Keterangan: 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut : 

a. H1 : Ukuran Kantor Akuntan Publik, opini audit dan audit commitee size secara 

simultan berpengaruh terhadap audit report lag. 

b. H2 : Ukuran Kantor Akuntan Publik secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap audit report lag.  

c. H3 : Opini audit  secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

d. H4 : Audit commitee size secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. 

e. H5 : Ukuran Kantor Akuntan Publik, opini audit dan audit commitee size secara 

simultan berpengaruh terhadap total lag. 

f. H6 : Ukuran Kantor Akuntan Publik secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap total lag.  

g. H7 : Opini audit  secara parsial berpengaruh negatif terhadap total lag. 

h. H8 : Audit commitee size secara parsial berpengaruh negatif terhadap total lag. 

i. H9 : Terdapat perbedaan antara audit report lag dan total lag. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian eksplanatif yaitu 

menjelaskan variabel-variabel yang diteliti dan hubungan antara variabel yang 

satu dengan yang lain. Sehingga dengan mengetahui hubungan antar variabel akan 

diketahui hubungan antara audit report lag dan total lag dengan faktor-faktor 

yang berpengaruh yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian ini juga 

merupakan library reseach, karena penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. 

Rancangan penelitian menggunakan analisis kuantitatif yaitu data hasil 

pengukuran merupakan data kuantitatif sesuai dengan angka sebenarnya serta data 

kuantitatif yang diangkakan atau skoring. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 121 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2011. 

Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling yang dipilih berdasarkan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2011. 



59 
 

 
 

2. Perusahaan berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 

dan 2011 serta perusahaan menyampaikan laporan keuangan pada tahun yang 

bersangkutan. 

Adapun proses pemilihan sampel dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.  

 

Tabel 3.1 

Prosedur dan Hasil Pemilihan Sampel Perusahaan 

 

No. Kriteria Jumlah 

Perusahaan 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

berturut-turut pada tahun 2010 dan 2011. 

126 

2. Laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur yang tidak tersedia di situs resmi 

BEI selama periode tahun 2010 dan 2011  

(5) 

3. Perusahaan manufaktur yang berturut-turut 

menyajikan laporan keuangan yang telah 

diaudit pada tahun 2010 dan 2011. 

121 

 Jumlah perusahaan sampel yang digunakan 121 

 Tahun Amatan (Tahun) 2 

 Jumlah Unit Analisis 242 

 Sumber : Data diolah tahun 2013 

  

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

1. Audit Report Lag (ARL) 

Audit report lag adalah perbedaan waktu antara tanggal tutup buku dengan 

tanggal laporan audit ditandatangani (Iskandar dan Trisnawati, 2010). Penelitian 

ini mengambil audit report lag sebagai variabel dependen yang diukur secara 

kuantitatif dalam jumlah hari, di mana jangka waktu antara tanggal penutupan 

tahun buku hingga tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. 

Lamanya audit report lag dapat dilihat dari annual report perusahaan. 



60 
 

 
 

Sebagai contoh, laporan keuangan perusahaan periode 2010 dengan tanggal 

tutup buku 31 Desember 2010 mempunyai laporan auditor dengan tanggal 21 

Maret 2011. Dengan demikian audit report lag  pada perusahaan tersebut sebesar 

80 hari. 

2. Total Lag (TL) 

Pengukuran total lag menurut Dyer dan Mchugh (1975) dalam Sari (2011) 

adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal 

penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. Variabel dependen ini diukur secara 

kuantitatif dalam jumlah hari. Tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di 

bursa dapat dilihat melalui bukti iklan penyampaian laporan keuangan tahunan 

yang dikirimkan perusahaan ke Bapepam. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini antara lain ukuran Kantor Akuntan 

Publik, opini audit dan audit commitee size. 

1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya Kantor 

Akuntan Publik yang digunakan perusahaan dalam mengaudit laporan 

keuangannya. Ukuran KAP dapat ditentukan menjadi dua golongan, yaitu KAP 

yang berafiliasi dengan KAP Big Four dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 

Four. Variabel ukuran KAP menggunakan variabel dummy. Apabila perusahaan 

diaudit oleh KAP Big Four maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan 

diaudit oleh KAP non Big Four, maka diberikan nilai 0.  
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Adapun KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Big Four pada 

tahun penelitian 2010 sampai 2011 antara lain sebagai berikut : 

a. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta 

Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & 

Rekan. 

b. Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; 

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. 

c. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta 

Siddharta & Widjaja. 

d. PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & 

Rekan; TanudiredjaWibisana & Rekan; Drs. Hadi Susanto & Rekan. 

2. Opini Audit (OPINI) 

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan auditor atas kewajaran 

laporan keuangan suatu perusahaan. Terdapat lima jenis opini auditor, yaitu opini 

wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar tanpa pengecualian dengan 

bahasa penjelas (unqualified opinion with explanatory language), opini wajar 

dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adverse opinion) dan 

tidak memberikan opini (disclaimer) (Mulyadi, 2002). Variabel ini diukur dengan 

variabel dummy. Jika perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion) maka diberi nilai 1, dan sebaliknya jika mendapat opini 

selain unqualified opinion diberi nilai 0.  
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3. Audit Commitee Size (ACSIZE) 

Menurut Peraturan Bapepam no. IX.I.5 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan 

jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang 

yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar 

perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Variabel ini diukur dari jumlah 

anggota Komite Audit (Wijaya, 2012). 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berikut ini adalah tabel definisi operasional dan pengukuran variabel dalam 

penelitian ini : 

  



63 
 

 
 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang 

Diukur 

 

Indikator Skala 
Sumber 

Data 

Variabel Dependen 

 

Audit Report Lag 

(Y1) 

 

 

Selisih waktu antara 

tanggal penutupan tahun 

buku hingga tanggal yang 

tertera pada laporan 

auditor independen. 

 

 

Rasio 

 

 

Sekunder 

Total Lag 

(Y2) 

Selisih waktu antara 

tanggal penutupan tahun 

buku hingga tanggal 

dipublikasikannya laporan 

keuangan ke bursa. 

Rasio Sekunder 

Variabel Independen 

 

Ukuran Kantor 

Akuntan Publik 

(X1) 

 

 

Nilai 1 untuk KAP Big 

Four dan 0 untuk KAP 

non Big Four  

 

 

Nominal 

 

 

Sekunder 

 

Opini Audit 

(X2) 

 

Nilai 1 untuk perusahaan 

yang mendapatkan opini 

unqualified dan 0 untuk 

yang lain. 

 

Nominal 

 

Sekunder 

 

Audit Commitee Size 

(X3) 

 

Jumlah anggota komite 

audit perusahaan  

 

Rasio 

 

Sekunder 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun laporan keuangan tersebut disyaratkan telah diaudit dengan tahun terbit 

2010 sampai 2011. 
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3.6  Metode Pengumpulan Data 

Pemerolehan data berasal dari dokumentasi laporan keuangan tahunan 

(annual report) di Pojok BEI Universitas Diponegoro dan akses internet 

(www.idx.co.id).  

 

3.7 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan dua model analisis regresi 

linier berganda, dimana merupakan suatu metode statistik yang umum digunakan 

untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa 

variabel independen. 

1. Pengujian variabel audit report lag sebagai variabel dependen yang dijelaskan 

oleh variabel-variabel independen antara lain: ukuran KAP, opini audit dan 

audit commitee size. Adapun model regresi linier berganda yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

ARL = α  -  ß1 KAP - ß2 OPINI - ß3 ACSIZE + ε 

Keterangan: 

α  = Konstanta 

β1.... β3 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

ARL  =  Audit Report Lag, selisih waktu tanggal penutupan tahun buku 

dengan tanggal opini laporan keuangan auditor independen 

KAP =  Dummy ukuran KAP 

OPINI = Dummy opini audit 

ACSIZE  = Audit commitee size, jumlah anggota komite audit pada 

perusahaan 
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ε          = faktor pengganggu 

2. Pengujian variabel total lag sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh 

variabel-variabel independen antara lain: ukuran KAP, opini audit dan audit 

commitee size. Adapun model regresi linier berganda yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

TL  = α  -  ß 1 KAP - ß 2 OPINI - ß 3 ACSIZE + ε 

Keterangan: 

α   = Konstanta 

ß1.... ß3 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

TL  =  Total Lag, selisih waktu tanggal penutupan tahun buku          

dengan tanggal dipublikasikan laporan keuangan 

KAP =  Dummy ukuran KAP 

OPINI = Dummy opini audit 

ACSIZE = Audit commitee size, proporsi jumlah anggota komite audit 

perusahaan  

ε          = faktor pengganggu 

 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berfungsi sebagai penganalisis data dengan 

menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan tanpa penggeneralisasian. 

Penelitian ini menjabarkan rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, 

nilai minimum, sum, range, sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah 

dimengerti oleh pembaca. 
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Penelitian ini membuat tabel distribusi kategori untuk audit report lag 

dengan menggunakan deskripsi dengan angka di mana dalam penelitian ini 

menggunakan range antara angka minimal sebesar 12 hingga angka maksimal 

sebesar 150. Dari range yang akan digunakan tersebut diperoleh jangkauan (150 – 

12) hari = 138. Apabila angka tersebut dibagi menjadi 5, untuk 5 kategori, maka 

diperoleh angka 28 untuk setiap lebar kategorinya. Sedangkan tabel distribusi 

kategori untuk total lag menggunakan deskripsi dengan angka di mana dalam 

penelitian ini menggunakan range antara angka minimal sebesar 28 hingga angka 

maksimal sebesar 182. Dari range yang akan digunakan tersebut diperoleh 

jangkauan (182 – 28) hari = 154. Apabila angka tersebut dibagi menjadi 5, untuk 

5 kategori, maka diperoleh angka 31 untuk setiap lebar kategorinya. Berikut ini 

merupakan tabel distribusi kategori yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

 

Tabel 3.3 

Tabel Distribusi Kategori Audit Report Lag dan Total Lag 

No Interval kategori 

audit report lag 

Interval kategori 

total lag 
Kriteria 

1. 12 – 39 28-58 Sangat cepat 

2. 40 – 67 59-89 Cepat 

3. 68 – 95 90-120 Sedang 

4. 96 – 123 121-151 Lambat 

5. > 123 > 151 Sangat lambat 
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3.7.2 Uji Prasyarat 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). 

Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui : 

1)   Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normal residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, dengan hanya melihat 

histogram dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. 

Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar 

pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai 

berikut : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka menunjukkan pola distribusi normal. Model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal serta tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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2)   Analisis Statistik 

Untuk mendeteksi normalitas data, dapat pula dilakukan melalui analisis 

statistik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat 

hipotesis : 

H0 = Data residual terdistribusi normal. 

H1 = Data residual tidak terdistribusi normal. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut : 

a. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H0 ditolak, 

yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik maka H0 

diterima, yang berarti data terdistribusi normal. 

 

3.7.2.2 Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu 

studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas 

akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau 

kubik (Ghozali, 2011). Untuk melakukan uji linearitas, dapat dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson dimana uji ini biasanya digunakan untuk melihat ada tidaknya 

autokorelasi dalam suatu model regresi. Cara melakukan uji apakah sebaiknya 

model regresi linear atau kuadrat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Lakukan regresi dengan dua persamaan yaitu linear dan kuadrat. 

b. Dapatkan nilai D-W untuk masing-masing model. 
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c. Dengan mendasarkan pada nilai D-W tabel, bandingkan nilai statistik. Apabila 

signifikan atau berada pada daerah autokorelasi positif, maka spesifikasi model 

persamaan utama adalah salah, atau misspesification.  

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti 

terbebas dari gangguan multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

 

3.7.3.1 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi 

korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi 

dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai cut-off 

yang umum adalah: 

1. Jika nilai Tolerance >10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi. 
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2. Jika nilai Tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

 

3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan 

melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Sumbu Y menjadi sumbu yang telah diprediksi dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di studentized. 

Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut (Ghozali, 

2011): 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur, mengidentifikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka 

ada indikasi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada satu pun variabel 
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independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, 

maka dapat disimpukan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada suatu model regresi juga 

dapat dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam 

Ghozali, 2011). Apabila variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). 

 

3.7.3.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali, 2011, uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode 

t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Terdapat beberapa 

cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW-Test). Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 

order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya konstanta (intercept) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis 

yang akan diujikan adalah : 

Ho :,Tidak ada autokorelasi pada model regresi. 

Ha :Ada korelasi antar variabel independen.  

Dengan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada korelasi negatif 

 

Tidak ada korelasi negatif 

 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tolak 

 

No decision 

 

Tolak 

 

No decision 

Tidak Ditolak 

 

0 < d < dl 

 

dl ≤ d ≤ du 

 

4-dl < d < 4 

 

4-du ≤ d ≤ 4-dl 

 

du < d < 4-du    

 

3.7.4 Uji Hipotesis 

3.7.4.1 Uji Signifikansi Simultan 

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini 

dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil 

pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara 

pengujian simultan terhadap variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih 

kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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b. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih 

besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

3.7.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual 

 Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel independen. Pengujian secara simultan ini 

dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil 

pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara 

pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 5 

persen maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen (hipotesis diterima). 

b. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih besar dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 5 

persen maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (hipotesis ditolak) (Ghozali, 2011). 
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3.7.4.3 Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Uji koefisien determinasi berganda (R
2
) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted R
2
 bernilai 

negatif, maka nilai adjusted R
2
 dianggap bernilai nol (Ghozali, 2011). 

 

3.7.4.4 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Selain melakukan uji t, maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel independen. Uji determinasi 

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji koefisien 

determinasi parsial dihitung dari koefisien korelasi parsial untuk variabel yang 

dikuadratkan. 

 

3.7.5 Uji Beda  

Uji beda T-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara 

dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua variabel. 

Sehingga, tujuan dari uji beda T-test adalah membandingkan rata-rata dua grup 
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yang berhubungan satu sama lain apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai 

rata-rata yang sama ataukah berbeda secara signifikan.  

Dengan asumsi : 

H0 : Variance populasi antara variabel Y1 dan Y2 adalah sama. 

HA : Variance populasi antara variabel Y1 dan Y2 adalah berbeda. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

- Jika probabilitas > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak, jadi variance sama. 

- Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak, jadi variance berbeda (Ghozali, 

2011). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan data yang berhasil 

dikumpulkan, hasil dan pembahasan dari data penelitian tersebut. Penelitian ini 

menggunakan dua model regresi linier berganda yaitu: (1) hubungan antara 

variabel audit report lag terhadap variabel ukuran KAP, opini audit, dan audit 

commitee size serta (2) hubungan antara variabel total lag terhadap variabel 

ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size. Bagian yang akan dibicarakan 

antara lain gambaran umum sampel, uji statistik deskriptif, uji prasyarat, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji beda. 

 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah 121 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dan 2011. 

Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling dimana sampel penelitian 

merupakan perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang mempublikasikan 

laporan keuangan auditannya berturut-turut pada tahun 2010-2011. Rincian 

sampel perusahaan selengkapnya ditampilkan pada Lampiran 1.  
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4.1.2. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif berfungsi sebagai penganalisis data dengan 

menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan tanpa penggeneralisasian. 

Penelitian ini menjabarkan rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dari 

masing-masing variabel sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah 

dimengerti oleh pembaca. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah audit report lag dan total lag, sedangkan variabel independen dalam 

penelitian ini adalah ukuran Kantor Akuntan Publik, opini auditor dan audit 

commitee size. 

 

a. Audit Report Lag  

Berikut ini adalah statistik deskriptif audit report lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. 

 

Tabel 4.1 Statistik deskriptif audit report lag perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Report Lag 121 12.00 118.00 74.9008 15.45984 

Valid N (listwise) 121     

Sumber : Output SPSS, 2013 
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Tabel 4.2 Statistik deskriptif audit report lag perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Report Lag 121 33.00 150.00 78.4463 17.84888 

Valid N (listwise) 121     

Sumber : Output SPSS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 lamanya 

tenggang waktu audit report lag minimum adalah 12 hari yang dilakukan oleh PT. 

Multipolar, Tbk. dan jangka waktu audit report lag paling lama adalah 118 hari 

yang dilakukan oleh PT. Sunson Textile Manufacturer, Tbk. Rata-rata audit report 

lag sebesar 74,90 hari dengan standar deviasi 15,45 hari. Sedangkan Tabel 4.2 

menunjukkan bahwa pada tahun 2011 lamanya tenggang waktu audit report lag 

minimum adalah 33 hari yang dialami oleh PT. Champion Pacific Indonesia, Tbk. 

dan jangka waktu audit report lag paling lama adalah 150 hari yang dialami oleh 

PT. Sunson Textile Manufacturer, Tbk. Rata-rata audit report lag 78,45 hari 

dengan standar deviasi 17,85 hari. 

Penelitian ini membuat tabel distribusi kategori untuk audit report lag 

dengan menggunakan deskripsi dengan angka di mana dalam penelitian ini 

menggunakan range antara angka minimal sebesar 12 hingga angka maksimal 

sebesar 150. Dari range yang akan digunakan tersebut diperoleh jangkauan (150 – 

12) hari = 138. Apabila angka tersebut dibagi menjadi 5, untuk 5 kategori, maka 

diperoleh angka 28 untuk setiap lebar kategorinya. Berikut tabel analisis frekuensi 

audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2010-2011. 
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Tabel 4.3 Tabel analisis frekuensi audit report lag pada perusahaan 

manufaktur tahun 2010-2011 

No. Interval Kriteria 
Tahun 2010 Tahun 2011 

Frekuensi Persentase  Frekuensi Persentase 

1. 12 – 39 Sangat cepat 3 2,5% 3 2,5% 

2. 40 – 67 Cepat 31 25,6% 23 19% 

3. 68 – 95 Sedang 81 67% 87 71,9% 

4. 96 – 123 Lambat 6 4,9% 6 4,9% 

5. > 123 Sangat lambat 0 0% 2 1,7% 

Jumlah 121 100 % 121 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat persamaan persentase 

perusahaan yang mengalami audit report lag dengan kriteria sangat cepat pada 

tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 2,5% yang dialami oleh perusahaan yang 

berbeda tiap tahunnya. Persentase perusahaan yang mengalami audit report lag 

dengan kriteria cepat menurun dari tahun 2010 yaitu sebesar 25,6% menjadi 19% 

pada tahun 2011. Persentase perusahaan yang mengalami audit report lag dengan 

kriteria sedang meningkat dari tahun 2010 yaitu sebesar 67% menjadi sebesar 

71,9% pada tahun 2011. Persentase perusahaan manufaktur yang mendapatkan 

kriteria lambat konstan, baik pada tahun 2010 maupun 2011 yaitu sebesar 6%. 

Akan tetapi, pada tahun 2011 terdapat perusahaan yang mengalami kriteria sangat 

lambat dengan persentase sebesar 1,7%.  

Perusahaan manufaktur pada tahun 2010 mengalami audit report lag dengan 

kriteria sangat cepat dan cepat lebih banyak daripada pada tahun 2011, serta pada 

tahun 2010 tidak ada perusahaan yang mengalami audit report lag dengan kriteria 

sangat lambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data perusahaan manufaktur 

pada tahun 2010 lebih baik dibanding dengan tahun 2011. 
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b. Total Lag 

Berikut ini adalah statistik deskriptif total lag pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. 

Tabel 4.4 Statistik deskriptif total lag perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOT_LAG  121 28.00 182.00 91.2231 17.23973 

Valid N (listwise) 121     

    Sumber: Output SPSS, 2013 

 

Tabel 4.5 Statistik deskriptif total lag perusahaan manufaktur yang terdaftar   

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOT_LAG 121 47.00 158.00 91.1322 16.11311 

Valid N (listwise) 121     

    Sumber: Output SPSS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa lamanya tenggang waktu total 

lag minimum adalah 28 hari yang dialami oleh PT. Multipolar, Tbk. dan jangka 

waktu total lag paling lama adalah 182 hari yang dialami oleh PT. Itamaraya, 

Tbk. Rata-rata total lag 91,22 hari dengan standar deviasi 16,11 hari. Sedangkan 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa lamanya tenggang waktu total lag minimum 

adalah 47 hari yang dialami oleh PT. Smart, Tbk. dan jangka waktu total lag 

paling lama adalah 158 hari yang dialami oleh PT. Itamaraya, Tbk. Rata-rata total 

lag 91,13 hari dengan standar deviasi 16,11 hari.  

Penelitian ini membuat tabel distribusi kategori untuk total lag dengan 

menggunakan deskripsi dengan angka di mana dalam penelitian ini menggunakan 
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range antara angka minimal sebesar 28 hingga angka maksimal sebesar 182. Dari 

range yang akan digunakan tersebut diperoleh jangkauan (182 – 28) hari = 154. 

Apabila angka tersebut dibagi menjadi 5, untuk 5 kategori, maka diperoleh angka 

31 untuk setiap lebar kategorinya. Berikut tabel analisis frekuensi total lag pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. 

Tabel 4.6 Tabel analisis frekuensi total lag pada perusahaan manufaktur 

tahun 2010-2011 

No. Interval Kriteria 
Tahun 2010 Tahun 2011 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. 28-58 Sangat cepat 5 4,1% 4 3,3% 

2. 59-89 Cepat 45 37,2% 40 33,1% 

3. 90-120 Sedang 65 53,7% 68 56,2% 

4. 121-151 Lambat 4 3,3% 8 6,6% 

5. >151 Sangat lambat 2 1,7% 1 0,8% 

Jumlah 121 100 % 121 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan 

persentase perusahaan yang mengalami total lag dengan kriteria sangat cepat pada 

tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 4,1% dan 3,3%. Persentase perusahaan yang 

mengalami total lag dengan kriteria jangka waktu cepat pada tahun 2010 

sebanyak 37,2% dan pada tahun 2011 menurun menjadi 33,1%%. Pada tahun 

2010, persentase perusahaan yang mengalami total lag dengan kriteria jangka 

waktu sedang meningkat dari 53,7% pada tahun 2010 menjadi 56,2% pada tahun 

2011. Persentase perusahaan manufaktur yang mendapatkan kriteria lambat pada 

tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 3,3% dan 6,6%. Pada tahun 2010 dan 2011 

persentase perusahaan yang memperoleh kriteria total lag sangat lambat yaitu 

sebesar 1,7% dan 0,8%. 
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Berikut ini merupakan tabel penggolongan perusahaan yang mengalami 

total lag melebihi jangka waktu 90 hari dan perusahaan yang mengalami total lag 

kurang dari jangka waktu 90 hari seperti yang telah ditetapkan Bapepam. 

Tabel 4.7 Tabel penggolongan waktu total lag pada perusahaan manufaktur 

tahun 2010-2011. 

No. Kategori 
Tahun 2010 Tahun 2011 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. Tenggang waktu total 

lag kurang dari 90 hari 

84 71,9 % 73 60,3 % 

2. Tenggang waktu total 

lag lebih dari 90 hari 

34 28,1 % 48 39,7 % 

Jumlah 121 100% 121 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2010, persentase 

perusahaan manufaktur yang telah melaporkan laporan keuangan auditannya tepat 

waktu yaitu sebanyak 71,9 %. Sedangkan pada tahun 2011, persentase perusahaan 

manufaktur yang telah melaporkan laporan keuangan auditannya tepat waktu 

menurun menjadi 60,3 %. Sehingga dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa data perusahaan manufaktur tahun 2010 lebih baik dibanding dengan tahun 

2011. 

 

c. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya Kantor 

Akuntan Publik yang digunakan perusahaan dalam mengaudit laporan 

keuangannya. Ukuran KAP dapat ditentukan menjadi dua golongan, yaitu KAP 

yang berafiliasi dengan KAP Big Four dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 

Four. Variabel ukuran KAP menggunakan variabel dummy, sehingga tidak 

diperlukan perhitungan nilai maksimum dan minimum untuk penggolongan 
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kategori. Dalam penelitian ini, ukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu apabila 

perusahaan diaudit oleh KAP Big Four  maka diberikan nilai 1, sedangkan jika 

perusahaan diaudit oleh KAP non Big Four, maka diberikan nilai 0. Berikut ini 

merupakan tabel analisis ukuran Kantor Akuntan Publik pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. 

Tabel 4.8 Tabel analisis ukuran Kantor Akuntan Publik pada perusahaan 

manufaktur tahun 2010-2011 

No

. 
Kode Kriteria 

Tahun 2010 Tahun 2011 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. 0 Non Big Four 73 60,33% 71 58,68% 

2. 1 The Big Four 48 39,67% 50 41,32% 

Jumlah 121 100% 121 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 persentase 

perusahaan manufaktur yang menggunakan jasa KAP non Big Four menurun 

dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 60,33% menjadi 58,68% . Sedangkan 

persentase perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four pada tahun 2011 

meningkat yaitu sebesar 41,32% dibanding persentase pada tahun 2010 yaitu 

sebesar 39,67%. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011 tidak menggunakan jasa KAP 

yang termasuk dalam Big Four. Akan tetapi, persentase penggunaan jasa Kantor 

Akuntan Publik yang termasuk Big Four oleh perusahaan cenderung meningkat 

dari tahun 2010 ke tahun 2011. 
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d. Opini Audit 

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan auditor atas kewajaran 

laporan keuangan suatu perusahaan. Terdapat lima jenis opini auditor, yaitu opini 

wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar tanpa pengecualian 

dengan bahasa penjelas (unqualified opinion report with explanatory language), 

opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adverse 

opinion) dan tidak memberikan opini (disclaimer) (Mulyadi, 2002). Variabel ini 

diukur dengan variabel dummy, sehingga tidak diperlukan perhitungan nilai 

maksimum dan minimum untuk penggolongan kategori. Jika perusahaan 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) maka diberi nilai 

1, dan sebaliknya jika mendapat opini selain unqualified opinion diberi nilai 0. 

Berikut ini merupakan tabel analisis opini audit pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. 

Tabel 4.9 Tabel analisis opini audit pada perusahaan manufaktur tahun 

2010-2011.  

No. Kode Kriteria 
Tahun 2010 Tahun 2011 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. 0 Selain unqualified 

opinion 

16 13,22% 17 14,05% 

2. 1 Unqualified 

opinion 

105 86,78% 104 85,95% 

Jumlah 121 100% 121 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa persentase perusahaan 

manufaktur yang mendapatkan opini audit selain unqualified opinion yaitu sebesar 

13,22% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 14,05% pada tahun 2011. 

Sedangkan persentase perusahaan manufaktur yang mendapatkan opini audit 

unqualified opinion yaitu sebesar 86,78% pada tahun 2010 menurun menjadi 
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85,95% pada tahun 2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2010-2011 telah mendapatkan opini 

wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, akan tetapi persentase 

perusahaan manufaktur yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian 

cenderung menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011. 

 

e. Audit Commitee Size 

Komite audit (audit commitee) adalah salah satu komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas 

dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan 

memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003 dalam Wijaya, 2012). Pengukuran 

variabel ini dihitung dari jumlah anggota komite audit suatu perusahaan. Berikut 

ini merupakan statistik deskriptif audit commitee size pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2011. 

Tabel 4.10 Statistik deskriptif audit commitee size perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Commitee Size 121 2.00 5.00 3.1653 .67512 

Valid N (listwise) 121 
    

Sumber: Output SPSS, 2013 
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Tabel 4.11 Statistik deskriptif audit commitee size perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Commitee Size 121 2.00 5.00 3.0992 .43598 

Valid N (listwise) 121     

Sumber : Output SPSS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah 

anggota komite audit minimal adalah sebanyak 2 orang dan jumlah anggota 

komite audit maksimal adalah sebanyak 5 orang. Rata-rata audit commitee size 

adalah 3,17 dengan standar deviasi 0,68. Sedangkan Tabel 4.11 menunjukkan 

bahwa pada tahun 2011 jumlah anggota komite audit minimal adalah sebanyak 2 

orang dan jumlah anggota komite audit maksimal adalah sebanyak 5 orang. Rata-

rata audit commitee size adalah 3,10 dengan standar deviasi 0,44. Berikut ini 

merupakan tabel analisis frekuensi jumlah anggota komite audit pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011. 

Tabel 4.12 Tabel analisis frekuensi audit commitee size pada perusahaan 

manufaktur tahun 2010-2011 

No. Kategori 
Tahun 2010 Tahun 2011 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. Anggota komite audit 

sebanyak 2 orang 

4 3,31% 3 2,48% 

2. Anggota komite audit 

sebanyak 3 orang 

104 85,95% 106 87,61% 

3. Anggota komite audit 

sebanyak 4 orang 

11 9,09% 10 8,26% 

4 Anggota komite audit 

sebanyak 5 orang 

2 1,65% 2 1,65% 

Jumlah 121 100% 121 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 
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Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010 dan 2011 rata-rata mempunyai anggota komite 

audit sebanyak tiga orang dengan persentase sebanyak 85,95% pada tahun 2010 

dan meningkat menjadi 87,61% pada tahun 2011. Persentase perusahaan yang 

memiliki jumlah anggota komite audit di bawah batas minimal yang ditetapkan 

oleh Bapepam menurun dari tahun 2010 yaitu sebanyak 3,31% menjadi 2,48% 

pada tahun 2011. Beberapa perusahaan yang mempunyai jumlah anggota komite 

audit kurang dari tiga orang di antaranya yaitu PT. Fast Food Indonesia,Tbk, PT. 

Karwell Indonesia,Tbk, dan PT. Martina Berto,Tbk, dan PT. Titan Kimia 

Nusantara,Tbk. 

 

4.1.3. Metode Analisis Data 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode analisis data yang terdiri 

dari uji prasyarat, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. 

Adapun metode analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua model yaitu 

model regresi linier berganda audit report lag dan model regresi linier berganda 

total lag. 
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A. Model Regresi Audit Report Lag 

4.1.3.1. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel dependen Y 

yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independent diasumsikan 

bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Hasil output dari 

pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

    Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 242 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 13.13885252 

Most Extreme Differences Absolute .070 

Positive .070 

Negative -.049 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.087 

Asymp. Sig. (2-tailed) .188 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber : Output SPSS, 2013 

Analisis data hasil Output SPSS: 

a) Uji normalitas data menggunakan hipotesis sebagai berikut: 
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H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

b) Kriteria  penerimaan H0 

H0diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari Tabel 4.13 diperoleh nilai sig = 0,188 = 18.8% > 5%, maka H0 

diterima. Artinya variabel audit report lag berdistribusi normal. Uji normalitas 

juga dapat dilihat pada grafik Normal P-P Plot sebagai berikut. 

 

  Sumber : Output SPSS, 2013 

Gambar 4.1 

Grafik Normal P-P Plot 

 

Pada grafik P-P Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Uji Linearitas 

Pengujian linearitas dimaksudkan untuk melihat apakah pola model regresi 

yang terbentuk adalah linear atau non-linear (Ghozali, 2011). Kriteria dinyatakan 

bahwa model memiliki pola linear adalah apabila P-value pada harga F lebih besar 

dari 0,05. Apabila terbukti benar bahwa model regresi yang terbentuk dapat 

dinyatakan berpola linear, maka analisis regresi yang digunakan adalah analisis 

regresi linear. Berikut adalah hasil output dari pengujian linieritas. 

Tabel 4.14 

Uji Linearitas 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 460.272 3 153.424 1.980 .118
a
 

Residual 18443.281 238 77.493   

Total 18903.553 241    

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP  

b. Dependent Variable: Abs_res     

 Sumber : Output SPSS, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji linearitas diperoleh P-value pada harga F 

sebesar 0,118. Hal ini menunjukkan bahwa P-value lebih besar dari 0,05. Hasil 

tersebut, berarti menunjukkan bahwa pola regresi dapat dinyatakan linear, 

sehingga analisis regresi linear dapat dilakukan. 
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4.1.3.2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang 

diteliti terbebas dari gangguan multikolonieritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas. 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikoliniearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF 

< 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. Berikut ini merupakan hasil output SPSS untuk uji 

multikolinieritas : 

Tabel 4.15 

Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 112.307 4.757 
 

23.611 .000 
  

Ukuran_KAP -12.560 1.754 -.375 -7.161 .000 .945 1.059 

Opini_Audit -14.618 1.995 -.377 -7.328 .000 .974 1.027 

Audit_Com_size -6.027 1.537 -.208 -3.920 .000 .921 1.085 

a. Dependent Variable: 

AUDIT_REPORT_LAG 

     

Sumber : Output SPSS, 2013 
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Dari Tabel 4.15 terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance 

>0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lainnya. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel 

bebas.Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata 

lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser yaitu pengujian 

dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Output 

SPSS untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.16 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.629 3.167 
 

3.988 .000 

Ukuran_KAP 1.699 1.168 .096 1.455 .147 

Opini_Audit -2.400 1.328 -.117 -1.807 .072 

Audit_Com_size -.616 1.024 -.040 -.602 .548 

a. Dependent Variable: Abs_res 
    

Sumber : Output SPSS, 2013 
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Hasil tampilan output SPSS pada Tabel 4.16 dengan jelas menunjukkan 

semua variabel independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen 

abs_res. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen 

seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW-Test). Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dapat dilihat pada tabel Model Summary di bawah ini. 

Tabel 4.17 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .621
a
 .385 .377 13.22140 1.872 

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 

b. Dependent Variable: AUDIT_REPORT_LAG 
 

Sumber : Output SPSS, 2013 

 

Hipotesis : 

Ho: Tidak ada autokorelasi pada model regresi. 

Ha: Ada korelasi antar variabel independen.  
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Kriteria pengambilan keputusan: 

Dengan n = 242, k = 3 diperoleh dl = 1,761 dan du = 1,813. 

 

Dw

1,761

Menerima Ho atau Ho*

atau kedua - duanya

Daerah keraguan

-raguan

Tolak Ho bukti

autokorelasi positif

Daerah keraguan

-raguan

Tolak Ho bukti

autokorelasi negatiff

dl

1,444

du

1,727

4 - du

2,273

4 - dl

2,556
40

 

Gambar 4.2 

Grafik DW-Test 

Dari gambar di atas terlihat nilai DWhitung = 1,872 terletak pada daerah 

penerimaan Ho, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dan uji regresi 

linier berganda dapat dilanjutkan. 

 

  

0                  dl        du       DW       4-du        4-dl  4      

0      1,761     1,813    1,872                  2,187      2,239  4 
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4.1.3.3. Analisis Regresi Berganda 

Adapun hasil dari analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.18 

Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 112.307 4.757 
 

23.611 .000 

Ukuran_KAP -12.560 1.754 -.375 -7.161 .000 

Opini_Audit -14.618 1.995 -.377 -7.328 .000 

Audit_Com_size -6.027 1.537 -.208 -3.920 .000 

a. Dependent Variable: AUDIT_REPORT_LAG 
   

Sumber : Output SPSS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.18, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: ARL= 112,307 - 12,560 KAP - 14,618 OPINI - 6,027 ACSIZE. 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

a) Konstanta = 112,307 

Jika variabel ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee size dianggap 

sama dengan nol, maka variabel audit report lag sebesar 112,307. 

b) Koefisien X1 = -12,560 

Rata-rata lamanya audit report lag pada perusahaan yang menggunakan  KAP 

Big Four dengan perusahaan yang menggunakan KAP non Big Four adalah 

12,6 hari dimana perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four memiliki 

lama tenggang waktu audit report lag lebih cepat. 
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c) Koefisien X2= -14,618 

Rata-rata lamanya audit report lag pada perusahaan yang mendapatkan opini 

audit unqualified opinion dengan perusahaan yang mendapatkan opini audit 

selain unqualified opinion adalah 14,6 hari dimana perusahaan yang 

mendapatkan opini audit unqualified opinion memiliki lama tenggang waktu 

audit report lag lebih cepat. 

d) Koefisien X3 = -6,027 

Jika variabel audit commitee size mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara ukuran KAP, opini auditor dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

penurunan audit report lag sebesar 6,027. 

 

4.1.3.4. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinearan 

persamaan regresi. 

Hipotesis: 

0:0H  (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

0:1H  (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen). 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel atau sig ≥ 5%. 
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H1 diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%. 

Dengan n = 242 k = 3 diperoleh F tabel = 2.64 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.19 

Uji Signifikansi Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26067.514 3 8689.171 49.708 .000
a
 

Residual 41603.696 238 174.805 
  

Total 67671.211 241 
   

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 
 

b. Dependent Variable: AUDIT_REPORT_LAG 
  

Sumber : Output SPSS, 2013 

Pada Tabel 4.19 diperoleh nilai F = 49.708 > 2.64 (dan sig = 0,000 <  5 %) 

ini berarti variabel independen ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee 

size secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen audit report lag. Dengan kata lain variabel-variabel independen ukuran 

KAP, opini auditor, dan audit commitee size mampu menjelaskan besarnya 

variabel dependen audit report lag. 

 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji signifikansi parameter individual (uji t) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Hasil output dari SPSS adalah sebagai 

berikut. 
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Hipotesis : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan tingkat Ukuran KAP  = 95% atau ( ) = 0,05. Derajat kebebasan (df) 

= n-k-1 = 242-3-1 = 238, serta pengujian dua sisi diperoleh dari nilai t0,05=1.97. 

Ho diterima apabila –  ttabel ≤ thitung ≤ ttabel atau sig ≥ 5% 

Ho ditolak apabila (thitung< – ttabel  atau  thitung> ttabel) dan sig < 5%. 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.18 yaitu 

pada variabel X1 (ukuran KAP) diperoleh nilai thitung = -7.161 >1,97 = ttabel, dan 

sig =0,000 = 0,000 <  5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel ukuran KAP secara 

statistik berpengaruh negatif terhadap variabel dependen audit report lag. Pada 

variabel X2 (opini audit) diperoleh nilai thitung = -7.328 dengan nilai sig = 0,000 < 

5% jadi Ho ditolak, ini berarti variabel opini audit secara statistik berpengaruh 

negatif terhadap variabel dependen audit report lag. Pada variabel X3 (audit 

commitee size) diperoleh nilai thitung = -3.920 dan sig = 0,000 <5% jadi Ho ditolak. 

Ini berarti variabel audit commitee size secara statistik berpengaruh negatif 

terhadap variabel dependen audit report lag. 

 

  



99 
 

 
 

3. Koefisien Determinasi Ganda (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi ganda (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk 

mengetahui besaranya pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen dapat 

dilihat pada tabel model summary dibawah ini. 

Tabel 4.20 

Uji Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .621
a
 .385 .377 13.22140 

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, 

Ukuran_KAP 

  Sumber : Output SPSS, 2013 

Pada Tabel 4.20 diperoleh nilai Adjusted R
2
 = 0,377 = 37,7%. Hal ini berarti 

variabel independen ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee size secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen audit report lag sebesar 37,7% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

4. Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Selain melakukan uji t, maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel independen. Uji determinasi 

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Secara parsial kontribusi 

ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee size terhadap audit report lag bisa 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.21 

Uji Determinasi Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 112.307 4.757 
 

23.611 .000 
   

Ukuran_KAP 
-12.560 1.754 -.375 -7.161 .000 -.421 -.421 

-

.364 

Opini_Audit 
-14.618 1.995 -.377 -7.328 .000 -.408 -.429 

-

.372 

Audit_Com_size 
-6.027 1.537 -.208 -3.920 .000 -.354 -.246 

-

.199 

a. Dependent Variable: 

AUDIT_REPORT_LAG 

      

Sumber : Output SPSS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.21, diketahui besarnya r
2 

ukuran KAP adalah 17,7% 

yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel ukuran KAP 

dikuadratkan yaitu (-0.421)
2
. Besarnya pengaruh opini audit adalah 18,4% yang 

diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel opini audit dikuadratkan 

yaitu (-0.429)
2
. Besarnya pengaruh audit commitee size adalah 6,1% yang 

diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel audit commitee size 

dikuadratkan yaitu (-0.246)
2
. Hal ini menunjukkan bahwa variabel opini audit 

memberikan pengaruh lebih besar terhadap audit report lag dibandingkan variabel 

ukuran KAP dan audit commitee size. 
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B. Model Regresi Total Lag 

4.1.3.5. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel dependent Y 

yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen diasumsikan 

bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Hasil output dari 

pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.22 

                                Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 242 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 15.36472778 

Most Extreme Differences Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.129 

Asymp. Sig. (2-tailed) .156 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber: Output SPSS, 2013 

Analisis data hasil Output SPSS: 

a) Uji normalitas data menggunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0: Data berdistribusi normal 
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H1: Data tidak berdistribusi normal 

b) Kriteria  penerimaan H0 

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,156 = 15.6% > 5%, maka H0 diterima. 

Artinya variabel total lag berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilihat 

pada grafik Normal P-P Plot  sebagai berikut. 

 

              Sumber : Output SPSS, 2013 

 

Gambar 4.3 

Grafik Normal P-P Plot 

 

Pada grafik P-P Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Uji Linearitas 

Pengujian linearitas dimaksudkan untuk melihat apakah pola model regresi 

yang terbentuk adalah linear atau non-linear. Kriteria dinyatakan bahwa model 

memiliki pola linear adalah apabila P-value pada harga F lebih besar dari 0,05. 

Apabila terbukti benar bahwa model regresi yang terbentuk dapat dinyatakan 

berpola linear, maka analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear. 

Berikut adalah hasil output dari pengujian linieritas. 

Tabel 4.23 

Uji Linearitas 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 692.833 3 230.944 2.135 .096
a
 

Residual 25743.238 238 108.165 
  

Total 26436.071 241 
   

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP  

b. Dependent Variable: Abs_res    

Sumber : Output SPSS, 2013 

 

Berdasarkan tabel 4.23 hasil uji linearitas diperoleh P-value pada harga F 

sebesar 0,096. Hal ini menunjukkan bahwa P-value lebih besar dari 0,05. Hasil 

tersebut, berarti menunjukkan bahwa pola regresi dapat dinyatakan linear, 

sehingga analisis regresi linear dapat dilakukan. 
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4.1.3.6. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang 

diteliti terbebas dari gangguan multikolonieritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas. 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikoliniearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF 

< 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. Berikut ini merupakan hasil output SPSS untuk uji 

multikolonieritas : 

Tabel 4.24 

Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 126.869 5.562 
 

22.808 .000 
  

Ukuran_KAP -12.549 2.051 -.338 -6.118 .000 .945 1.059 

Opini_Audit -14.825 2.333 -.346 -6.356 .000 .974 1.027 

Audit_Com_size -5.898 1.798 -.183 -3.281 .001 .921 1.085 

a. Dependent Variable: 

TOTAL_LAG 

      

Sumber : Output SPSS, 2013 
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Dari Tabel 4.24 terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 

0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lainnya. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel 

bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata 

lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser yaitu pengujian 

dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Output 

SPSS untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.25 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.725 3.742 
 

3.935 .000 

Ukuran_KAP 2.029 1.380 .097 1.471 .143 

Opini_Audit -3.011 1.569 -.124 -1.919 .056 

Audit_Com_size -.698 1.209 -.038 -.577 .564 

a. Dependent Variable: Abs_res2 
    

Sumber : Output SPSS, 2013 
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Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel 

independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini 

terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. 

Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW-Test). Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dapat dilihat pada tabel Model Summary di bawah ini. 

Tabel 4.26 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .561
a
 .315 .306 15.46126 1.886 

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 

b. Dependent Variable: TOTAL_LAG 
  

Sumber : Output SPSS, 2013 

 

Hipotesis : 

Ho :,Tidak ada autokorelasi pada model regresi. 

Ha :Ada korelasi antar variabel independen.  
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Kriteria pengambilan keputusan: 

Dengan n = 242, k = 3 diperoleh dl = 1,761 dan du = 1,813. 

 

Dw

1,761

Menerima Ho atau Ho*

atau kedua - duanya

Daerah keraguan

-raguan

Tolak Ho bukti

autokorelasi positif

Daerah keraguan

-raguan

Tolak Ho bukti

autokorelasi negatiff

dl

1,444

du

1,727

4 - du

2,273

4 - dl

2,556
40

 

Gambar 4.4 

Grafik DW-Test 

Dari gambar di atas terlihat nilai DWhitung = 1,872 terletak pada daerah 

penerimaan Ho, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dan uji regresi 

linier berganda dapat dilanjutkan. 

  

0                  dl        du       DW       4-du        4-dl  4      

0      1,761     1,813    1,886                  2,187      2,239  4 
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4.1.3.7. Analisis Regresi Berganda 

Adapun hasil dari analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.27 

Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 126.869 5.562 
 

22.808 .000 

Ukuran_KAP -12.549 2.051 -.338 -6.118 .000 

Opini_Audit -14.825 2.333 -.346 -6.356 .000 

Audit_Com_size -5.898 1.798 -.183 -3.281 .001 

a. Dependent Variable: TOTAL_LAG 
    

Sumber : Output SPSS, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 4.27, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: TL= 22,808 - 6,118 KAP - 6,356 OPINI - 3,281 ACSIZE. Persamaan 

regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

a) Konstanta = 22,808 

Jika variabel ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee size dianggap 

sama dengan nol, maka variabel total lag sebesar 22,808. 

b) Koefisien X1 = -6,118 

Rata-rata lamanya total lag pada perusahaan yang menggunakan  KAP Big 

Four dengan perusahaan yang menggunakan KAP non Big Four adalah 6,1 

hari dimana perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four memiliki lama 

tenggang waktu audit report lag lebih cepat. 
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c) Koefisien X2= -6,356 

Rata-rata lamanya total lag pada perusahaan yang mendapatkan opini audit 

unqualified opinion dengan perusahaan yang mendapatkan opini audit selain 

unqualified opinion adalah 6,4 hari dimana perusahaan yang mendapatkan 

opini audit unqualified opinion memiliki lama tenggang waktu total lag lebih 

cepat. 

d) Koefisien X3 = -3,281 

Jika variabel audit commitee size mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara ukuran KAP, opini auditor dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

penurunan total lag sebesar 3,281. 

 

4.1.3.8. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinearan 

persamaan regresi. 

Hipotesis: 

0:0H  (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

0:1H  (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen). 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel atau sig ≥ 5%. 
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H1 diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%. 

Dengan n = 242 k = 3 diperoleh F tabel = 2.64 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini. 

Tabel 4.28 

Uji Signifikansi Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26134.422 3 8711.474 36.442 .000
a
 

Residual 56894.041 238 239.051 
  

Total 83028.463 241 
   

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 
 

b. Dependent Variable: TOTAL_LAG 
   

Sumber : Output SPSS, 2013 

Pada Tabel 4.28 diperoleh nilai F = 36.422 > 2.64 (dan sig = 0,000 <  5 %) 

ini berarti variable independen ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee 

size secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen total lag. Dengan kata lain variabel-variabel independen ukuran KAP, 

opini auditor, dan audit commitee size mampu menjelaskan besarnya variabel 

dependen total lag. 

 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji signifikansi parameter individual (uji t) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Hasil output dari SPSS adalah sebagai 

berikut. 
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Hipotesis : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan tingkat Ukuran KAP  = 95% atau ( ) = 0,05. Derajat kebebasan (df) 

= n-k-1 = 242-3-1 = 238, serta pengujian dua sisi diperoleh dari nilai t0,05=1.97. 

Ho diterima apabila –  ttabel ≤ thitung ≤ ttabel atau sig ≥ 5% 

Ho ditolak apabila (thitung< – ttabel  atau  thitung> ttabel) dan sig < 5%. 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.27 yaitu 

pada variabel X1 (ukuran KAP) diperoleh nilai thitung = -6.118 >1,97 = ttabel, dan 

sig =0,000 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel ukuran KAP secara statistik 

berpengaruh negatif terhadap variabel dependen total lag. Pada variabel X2 (opini 

audit) diperoleh nilai thitung = -6.356 dengan nilai sig = 0,000 < 5% jadi Ho ditolak, 

ini berarti variabel opini audit secara statistik berpengaruh negatif terhadap 

variabel dependen total lag. Pada variabel X3 (audit commitee size) diperoleh nilai 

thitung = -3.281 dan sig = 0,001 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel audit 

commitee size secara statistik berpengaruh negatif terhadap variabel dependen 

total lag. 
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3. Koefisien Determinasi Ganda (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi ganda (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk 

mengetahui besaranya pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen dapat 

dilihat pada tabel model summary dibawah ini. 

Tabel 4.29 

Uji Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .561
a
 .315 .306 15.46126 

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, 

Ukuran_KAP 

  Sumber : Output SPSS, 2013 

Pada Tabel 4.29 diperoleh nilai Adjusted R
2
 = 0,306 = 30,6%. Hal ini berarti 

variabel independen ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee size secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen total lag sebesar 30,6% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

4. Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Selain melakukan uji t, maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel independen. Uji determinasi 

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Secara parsial kontribusi 

ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee size terhadap audit report lag bisa 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.30 

Uji Determinasi Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 126.869 5.562 
 

22.808 .000 
   

Ukuran_KAP -12.549 2.051 -.338 -6.118 .000 -.379 -.369 -.328 

Opini_Audit -14.825 2.333 -.346 -6.356 .000 -.373 -.381 -.341 

Aud_Com_size -5.898 1.798 -.183 -3.281 .001 -.316 -.208 -.176 

a. Dependent Variable: 

TOTAL_LAG 

       

Sumber : Output SPSS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.30, diketahui besarnya r
2 

ukuran KAP adalah 13,6% 

yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel ukuran KAP 

dikuadratkan yaitu (-0.369)
2
. Besarnya pengaruh opini audit adalah 14,5% yang 

diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel opini audit dikuadratkan 

yaitu (-0.381)
2
. Besarnya pengaruh audit commitee size adalah 4,3% yang 

diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel audit commitee size 

dikuadratkan yaitu (-0.208)
2
. Hal ini menunjukkan bahwa variabel opini audit 

memberikan pengaruh lebih besar terhadap total lag dibandingkan variabel ukuran 

KAP dan audit commitee size. 
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4.1.4. Uji Beda Variabel Audit Report Lag dan Total Lag 

Pada penelitian ini, uji beda T-test dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

secara signifikan dari variabel audit report lag dan total lag. Uji beda T-test 

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata 

dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua variabel. Sehingga, tujuan dari 

uji beda T-test adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan 

satu sama lain apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama 

ataukah berbeda secara signifikan (Ghozali, 2011).  

Dengan asumsi : 

H0 : Variance populasi antara variabel Y1 dan Y2 adalah sama. 

HA : Variance populasi antara variabel Y1 dan Y2 adalah berbeda. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

- Jika probabilitas > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak, jadi variance sama. 

- Jika probabilitas ˂ 0.05, maka H0 ditolak, jadi variance berbeda. 

Berikut ini hasil pengujian uji beda T-test. 

 

Tabel 4.31 

Group Statistic T-Test 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ARL 76.6736 242 16.75689 1.07717 

TL 91.4876 242 18.56115 1.19316 

  Sumber : Output SPSS, 2013 
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Tabel 4.32 

Uji Beda T-test 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. 

 (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 ARL 

- TL 
-1.48140E1 2.73644 .17590 -15.16056 -14.46754 

-

84.216 
241 .000 

Sumber : Output SPSS, 2013 

Dari output SPSS terlihat bahwa rata-rata  audit report lag perusahaan 

manufaktur tahun 2010 dan 2011 adalah sebesar 76,7 hari, sedangkan rata-rata  

total lag perusahaan manufaktur tahun 2010 dan 2011 adalah sebesar  91,5 hari. 

Perbedaan antara kedua variabel tersebut terbukti signifikan secara statistik 

terlihat dari nilai t statistik sebesar -84.216 lebih besar dari t tabel 5% sebesar 1.97 

dan nilai signifikansi kurang dari probabilitas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara variabel audit report lag 

dengan variabel total lag.  
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4.2. Pembahasan   

4.2.1. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Opini Auditor, dan Audit 

Commitee Size Secara Simultan terhadap Audit Report Lag pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2011. 

 

Hipotesis pertama adalah ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size 

secara simultan berpengaruh terhadap audit report lag. Berdasarkan uji 

signifikansi simultan yang dilakukan, faktor-faktor ukuran KAP, opini audit, dan 

audit commitee size terbukti secara simultan berpengaruh terhadap audit report 

lag. Pengujian deskriptif dalam penelitian ini menyebutkan bahwa rata-rata 

perusahaan manufaktur  mengalami tenggang waktu audit report lag yang 

tergolong kriteria sedang yaitu berkisar antara 68-95 hari. Hal ini 

mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan masih belum maksimal dalam 

menyajikan laporan keuangannya dengan cepat, di mana sebaiknya informasi 

keuangan perusahaan dapat lebih cepat disajikan kepada para pemakai laporan 

keuangan jauh sebelum lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan 

sehingga dapat lebih mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan.  

Banyaknya proses pengauditan yang rumit menyebabkan auditor 

membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan proses audit pada suatu 

perusahaan. Beberapa hambatan yang timbul dari keterlambatan auditor dalam 

memberikan opininya sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) dari IAI yaitu auditor membutuhkan waktu untuk melakukan 

pencatatan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas 

struktur pengendalian internal dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang 
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diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi 

sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Adanya 

hambatan-hambatan tersebut menyebabkan auditor akan dihadapkan pada dilema 

antara menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu dan melaksanakan audit sesuai 

dengan standar yang berlaku, demi kualitas laporan audit dan demi kualitas KAP 

itu sendiri.  

Dalam penelitian ini, disebutkan tiga faktor yang terbukti mempengaruhi 

audit report lag yaitu ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size.  Ukuran 

KAP dinilai dapat mempengaruhi lamanya tenggang waktu audit report lag 

dikarenakan ukuran KAP dapat mengindikasikan kualitas audit laporan keuangan 

perusahaan sebagai suatu hasil dari proses pengauditan yang dilakukan oleh 

auditor pada suatu KAP. Ukuran KAP terdiri dari KAP Big Four dan KAP non 

Big Four di mana KAP Big Four akan lebih cepat dalam menyelesaikan audit atas 

laporan keuangan dikarenakan mereka harus menjaga reputasi KAP tersebut. KAP 

Big Four lebih menginginkan untuk mengambil sikap yang tepat dan 

mengeluarkan pendapat yang sesuai standar dan memiliki kemampuan teknis 

untuk mendeteksi going concern perusahaan, serta Kantor Akuntan Publik besar 

cenderung menyajikan audit yang lebih cepat dibandingkan dengan kantor 

akuntan publik non Big Four karena mereka memiliki nama baik yang 

dipertaruhkan (Prabandari dan Rustiana, 2007).   

 Faktor opini audit juga dapat mempengaruhi tenggangnya audit report lag 

suatu perusahaan. Perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion), cenderung akan segera mempublikasikan laporan 
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keuangannya di BEI, karena tidak  ada permasalahan atau hal yang harus 

dikonfirmasikan antara perusahaan dengan auditor, selain itu laporan keuangan 

yang cepat dipublikasikan di BEI tidak akan kehilangan relevansinya, sehingga 

dapat dipercaya oleh para investor untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini 

senada dengan penelitian yang dilakukan Ahmad dan Kamarudin (2003) di mana 

proses pemberian opini audit selain unqualified opinion membutuhkan waktu 

yang lebih lama karena perusahaan dan auditor harus melakukan proses negosiasi, 

konsultasi dengan auditor yang lebih senior serta staf teknis dan perluasan ruang 

lingkup. 

 Faktor ukuran komite audit (audit commitee size) juga terbukti dapat 

mempengaruhi lamanya tenggang waktu audit report lag. Adanya Keputusan 

Ketua Bapepam No: Kep- 29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 

mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 

3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang 

dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan bertujuan untuk 

menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance). Penelitian ini senada dengan penelitian Nor, et. al. (2010) 

menyatakan bahwa audit commitee size berpengaruh negatif terhadap audit report 

lag. Karena komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan 

Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada 

Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian 

Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas 

Dewan Komisaris, maka diperlukan anggota komite audit yang lebih banyak yang 
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memiliki independensi dalam menyatakan sikap dan pendapat sehingga kinerja 

komite audit akan menjadi efektif. 

 

4.2.2. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Report Lag 

pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2011. 

 

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa ukuran KAP secara parsial 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil uji signifikansi 

parameter individual yang dilakukan peneliti, diperoleh keterangan bahwa 

variabel ukuran KAP terbukti berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hasil 

tersebut dapat dimaknai bahwa apabila perusahaan menggunakan jasa KAP Big 

Four untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan, maka tenggang waktu audit 

report lag perusahaan tersebut akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila 

perusahaan menggunakan jasa KAP non Big Four , maka tenggang waktu audit 

report lag perusahaan tersebut akan menjadi semakin lambat. Hasil uji statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan manufaktur di Indonesia 

pada tahun 2010-2011 tidak menggunakan jasa KAP yang termasuk dalam Big 

Four. Akan tetapi, persentase penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik yang 

termasuk Big Four oleh perusahaan cenderung meningkat dari tahun 2010 ke 

tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur 

tersebut berusaha untuk memperbaiki penyajian laporan keuangannya menjadi 

lebih baik dari periode sebelumnya, salah satunya yaitu dengan menggunakan jasa 

KAP Big Four.  

Ukuran KAP dapat dikatakan besar apabila KAP tersebut yang berafiliasi 

dengan KAP Big Four mempunyai cabang dan jumlah kliennya besar serta 
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memiliki tenaga professional diatas 25 orang. Sedangkan KAP kecil (non Big 

Four) KAP yang tidak berafiliasi dengan Big Four, tidak memiliki kantor cabang, 

jumlah kliennya kecil dan memiliki tenaga profesional dibawah 25 orang (Arens 

et al., 2003 dalam Pratitis, 2012). Banyaknya tenaga profesional yang dimiliki 

KAP Big Four, sangat mendukung cepatnya proses pengauditan atas laporan 

keuangan perusahaan. Serta lebih besarnya fee audit yang diberikan kepada 

auditor akan lebih memotivasi auditor untuk melakukan proses pengauditan lebih 

cepat.  

Hasil hipotesis kedua ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad dan Kamarudin (2003) dan Subekti dan Widiyanti (2004) yang 

membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lag. Faktor 

ukuran KAP dapat mempengaruhi lamanya audit report lag dikarenakan KAP 

besar cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan audit dikarenakan 

KAP besar memiliki kompetensi, keahlian, kemampuan auditor yang lebih baik, 

teknologi, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan yang lebih 

modern. Iskandar dan Trisnawati (2010) juga senada dalam mengungkapkan 

ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lag. KAP Big Four dianggap 

dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat flksibilitas 

jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. 

Selain itu, KAP besar memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk menyelesaikan 

pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan dengan KAP lainnya. Waktu audit 

yang lebih cepat merupakan cara KAP besar untuk mempertahankan reputasi 

mereka.    
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Secara logika, apabila perusahaan kurang selektif dalam memilih KAP, hal 

ini akan berakibat buruk terhadap publikasi laporan keuangan auditan. Karena 

KAP kecil cenderung memiliki sedikit tenaga auditor profesional, sehingga 

membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pekerjaan auditnya. Selain itu, lebih 

majunya sumber daya yang dimiliki KAP besar cenderung akan mempersingkat 

waktu audit report lag. Ketepatan perusahaan maupun pihak terkait dalam 

memilih KAP yang akan mengaudit laporan keuangannya sangat mempengaruhi 

pelaporan laporan keuangan, dengan tujuan untuk tidak menghilangkan sifat 

relevansi atas laporan keuangan tersebut di mana laporan keuangan tersebut akan 

bermanfaat apabila mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa KAP big four akan 

memberikan kualitas pekerjaan audit yang lebih efektif dan efisien yang dapat 

mempersingkat waktu lamanya audit report lag. 

 

4.2.3. Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan 

yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2011. 

 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa faktor opini audit 

secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil uji 

signifikansi parameter individual yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil bahwa 

variabel opini audit terbukti berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hasil 

tersebut dapat dimaknai bahwa apabila perusahaan mendapatkan opini audit wajar 

tanpa pengecualian, maka tenggang waktu audit report lag perusahaan akan 

semakin singkat. Sebaliknya, perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar 

tanpa pengecualian akan mengalami tenggang waktu audit report lag relatif lebih 



122 
 

 
 

lama. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan 

manufaktur di BEI pada tahun 2010-2011 telah mendapatkan opini wajar tanpa 

pengecualian atas laporan keuangannya, akan tetapi persentase perusahaan 

manufaktur yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian cenderung 

menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas 

penyajian laporan keuangan perusahaan menurun, terbukti dengan adanya 

pergantian opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2010 menjadi opini selain 

wajar tanpa pengecualian pada tahun 2011 yang didapat perusahaan. 

Terdapat lima pendapat yang diberikan auditor atas laporan keuangan, yaitu 

wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, 

wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberi pendapat. Bagi 

perusahaan yang laporan keuangannya dilihat oleh publik sebagai suatu cara 

untuk meraih pasar, opini audit selain unqualified opinion merupakan bad news 

bagi perusahaan apabila pihak extern mengetahui hal tersebut. Hal ini dikarenakan 

diperolehnya opini selain unqualified opinion mengindikasikan terdapat kesalahan 

penyajian laporan keuangan perusahaan, sehingga akan berakibat pada return 

yang akan diterima para pihak extern. Perusahaan yang mendapatkan opini selain 

unqualified opinion cenderung lambat dalam menyampaikan laporan keuangannya 

dikarenakan perusahaan tidak ingin secepatnya memberitahukan berita buruk 

yang akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan terhadap pihak luar.    

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad dan Kamarudin (2003) dan 

Subekti dan Widiyanti (2004) di mana penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

qualified opinion dilihat sebagai berita buruk bagi perusahaan dan akan 
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memperlambat proses audit. Hal ini dikarenakan proses pemberian qualified 

opinion tersebut melibatkan proses negosiasi yang panjang dengan klien, 

konsultasi dengan rekan kerja auditor yang lebih senior atau staf teknis dan 

perluasan ruang lingkup.  

Alasan yang mendasari diterimanya hipotesis ketiga ini yaitu di mana pada 

kenyataannya, apabila perusahaan mendapat opini audit selain wajar tanpa 

pengecualian, perusahaan tersebut akan menyampaikan laporan keuangannya 

mendekati hari kalender ke-90 sejak tanggal tutup buku. Perusahaan mengetahui 

akan dampak yang akan didapat dengan opini selain wajar tanpa pengecualian 

dalam laporan keuangannya. Sehingga perusahaan membutuhkan waktu lebih 

untuk mengkroscek laporan keuangannya serta untuk bernegosiasi dengan auditor. 

Karena tidak mungkin investor mau untuk menempatkan investasinya pada 

perusahaan yang kurang baik dalam penyajian laporan keuangannya. Sebaliknya, 

perusahaan yang mendapatkan opini unqualified opinion akan mengalami 

tenggang waktu audit report lag yang singkat karena tidak  ada masalah atau hal 

yang harus dikonfirmasikan antara perusahaan dengan auditor. Sehingga, 

perusahaan yang mendapatkan opini audit unqualified opinion akan mengalami 

tenggang waktu audit report lag yang lebih singkat. 

   

4.2.4. Pengaruh Audit Commitee Size terhadap Audit Report Lag pada 

Perusahaan yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2010-2011. 

 

Hipotesis keempat menyatakan bahwa audit commitee size berpengaruh 

terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual 

yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil bahwa variabel audit commitee size 
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berpengaruh negatif terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010 dan 2011. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

semakin banyak perusahaan yang memiliki anggota komite audit yang terlibat, 

maka semakin singkat tenggang waktu audit report lag perusahaan. Sebaliknya, 

semakin sedikit perusahaan yang memiliki anggota komite audit yang terlibat, 

maka semakin panjang tenggang waktu audit report lag perusahaan. Hasil 

pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan memiliki 

jumlah anggota komite audit sebanyak tiga orang, hal ini sejalan dengan peraturan 

Bapepam yang mewajibkan perusahaan memiliki jumlah komite audit sebanyak 

tiga orang demi menciptakan tata kelola perusahaan yang ideal. Akan tetapi, 

masih terdapat beberapa perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit 

di bawah ketentuan Bapepam. Bapepam seharusnya memberi sanksi pada 

perusahaan yang tidak patuh tersebut demi menciptakan informasi laporan 

keuangan yang berkualitas. 

Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan 

tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate 

governance terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan 

memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003 dalam Purwati, 2006). Beberapa 

tugas komite audit yang berhubungan langsung dengan independensi dan kualitas 

auditor di antaranya adalah: 1) Komite audit memilih KAP yang akan mengaudit 

perusahaan, 2) Komite audit bertugas menentukan lingkup audit dengan auditor, 

3) Komite audit berhak mengetahui temuan-temuan yang didapat auditor dan 
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membicarakan tentang temuan-temuan tersebut, 4) Komite audit ikut mereview 

laporan keuangan dan laporan audit dengan auditor sebelum laporan audit 

diserahkan kepada pihak manajemen perusahaan. Atas dasar yang tersebut 

melandasi tentang keterlibatan anggota komite audit di mana semakin banyak 

pihak komite audit yang terkait, semakin efektif komite audit melaksanakan 

tugasnya dan semakin efektif pula penyajian laporan keuangan perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nor, et. al. 

(2010) dan Wijaya (2012) yang menyatakan bahwa audit commitee size 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Karena komite audit bertugas 

untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-

hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi 

hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain 

yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, maka diperlukan anggota komite 

audit yang lebih banyak yang memiliki independensi dalam menyatakan sikap dan 

pendapat sehingga kinerja komite audit akan menjadi efektif serta dapat 

meningkatkan efektivitas komite audit dalam menilai proses pelaporan keuangan.  

Alasan yang mendasari diterimanya hipotesis keempat ini yaitu pada 

dasarnya dalam suatu organisasi, apabila lebih banyak pihak yang berkompeten 

yang terlibat dalam suatu organisasi tersebut, semakin efektif pula mereka dalam 

mengerjakan pekerjaannya. Begitu pula dengan komite audit, banyaknya jumlah 

anggota komite audit yang independen akan membantu mereka dalam 

menciptakan efektifitas kinerja, terlebih tugas komite audit juga berhubungan 
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langsung dengan kinerja auditor. Sehingga, semakin banyak jumlah proporsi 

anggota komite audit, maka akan mempersingkat lamanya audit report lag. 

 

4.2.5. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Opini Auditor, dan Audit 

Commitee Size Secara Simultan terhadap Total Lag pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2011. 

 

Hipotesis kelima adalah ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size 

secara simultan berpengaruh terhadap total lag. Berdasarkan uji signifikansi 

simultan yang dilakukan, faktor-faktor ukuran KAP, opini audit, dan audit 

commitee size terbukti secara simultan berpengaruh terhadap total lag. Pengujian 

deskriptif dalam penelitian ini menyebutkan bahwa rata-rata perusahaan 

manufaktur  telah menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu atau kurang 

dari 90 hari setelah tanggal tutup buku. Akan tetapi, persentase perusahaan yang 

tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya menurun dari tahun 2010 ke 

2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan 

manufaktur di Indonesia menurun dari tahun 2010-2011. Menurunnya tingkat 

ketepatan waktu pelaporan keuangan secara terus-menerus akan berdampak pada 

reaksi pasar, sehingga perusahaan harus mampu untuk menyampaikan laporan 

keuangan perusahaan demi image perusahaan tersebut.  

Total lag dapat mengindikasikan ketepatan waktu dipublikasikannya 

laporan keuangan auditan perusahaan dan kapan tersedianya informasi laporan 

keuangan suatu perusahaan. Ketepatan waktu dipublikasikannya laporan 

keuangan akan mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan yang secara langsung akan berdampak pada kelangsungan hidup 
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perusahaan tersebut. Berdasarkan peraturan Bapepam dan BEI yang mewajibkan 

setiap emiten untuk melaporkan laporan keuangan auditan paling lambat 90 hari 

sejak tanggal tutup tahun buku mengakibatkan perusahaan harus mematuhi 

peraturan tersebut apabila tidak ingin dikenakan sanksi denda yang dikenakan 

oleh Bapepam dan BEI. Akan tetapi, yang harus diwaspadai perusahaan yang 

melaporkan laporan keuangan melebihi jangka waktu yang ditetapkan  adalah 

tidak hanya sanksi yang diberikan oleh Bapepam-LK dan BEI tetapi image buruk 

yang timbul dari pihak ekstern kepada perusahaan tersebut, karena informasi 

keuangan perusahaan tidak tersedia pada saat dibutuhkan.  

Terdapat beberapa kendala yang dialami perusahaan dalam menerbitkan 

laporan keuangan auditannya tepat waktu, dalam penelitian ini terbukti tiga faktor 

yang mempengaruhi perusahaan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu 

yaitu ukuran KAP, opini audit, dan audit commitee size. Penelitian membuktikan 

bahwa semakin baik kredibilitas sebuah KAP maka proses audit yang dilakukan 

pada perusahaan akan semakin singkat sehingga laporan keuangan dapat 

disampaikan tepat waktu. Tentunya banyak perusahaan akan lebih memakai jasa 

kantor akuntan publik yang sudah memiliki kredibilitas yang baik dan besar demi 

kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Sehingga, besar kecilnya ukuran KAP 

yang mengaudit perusahaan mempengaruhi tenggang waktu penyampaian laporan 

keuangan (total lag). 

Opini audit akan mempersingkat tenggang waktu total lag suatu perusahaan. 

Pada dasarnya seorang auditor harus mampu bekerja secara professional agar 

kredibilitas sebagai auditor dapat dipercaya oleh klien dan investor. Para investor 
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hanya akan percaya kepada laporan keuangan yang mendapat opini positif dari 

seorang auditor. Karena hal itu menandakan kewajaran perusahaan dalam 

menyampaikan informasi, posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Perusahaan 

yang mendapat opini negatif dari auditor cenderung akan menutupi laporan 

keuangannya sehingga akan memperpanjang tenggang waktu total lag.    

Ukuran komite audit juga mempengaruhi terhadap tenggang waktu 

penyampaian laporan keuangan. Tugas para anggota komite audit secara langsung 

berhubungan dengan kualitas auditor, di antaranya anggota komite audit ikut 

mereview laporan keuangan dan laporan audit sebelum diserahkan kepada 

manajemen perusahaan. Komite audit merupakan pihak ketiga antara pihak 

manajemen dan auditor agar di mata pihak extern tidak ada kecurangan di antara 

auditor dan manajemen yang akan mengganggu kualitas informasi laporan 

keuangan. Sehingga, semakin banyak anggota komite audit yang bertugas dalam 

perusahaan, semakin efektif kinerja anggota komite audit, semakin cepat pula 

laporan keuangan dipublikasikan. 

  

4.2.6. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Total Lag pada 

Perusahaan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2011. 

 

Hipotesis keenam menyebutkan bahwa ukuran KAP secara parsial 

berpengaruh negatif terhadap total lag. Berdasarkan hasil uji signifikansi 

parameter individual yang dilakukan peneliti, diperoleh keterangan bahwa 

variabel ukuran KAP terbukti berpengaruh negatif terhadap total lag pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 dan 2011. Hal ini 

dapat dimaknai bahwa pada perusahaan yang diaudit oleh KAP besar, maka 
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semakin singkat tenggang waktu total lag perusahaan atau dengan kata lain, 

semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangannya. Sebaliknya, pada 

perusahaan yang diaudit oleh KAP kecil, maka semakin panjang tenggang waktu 

total lag perusahaan   

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan 

publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik 

(Rachmawati, 2008). Mengingat pekerjaan audit atas laporan keuangan menuntut 

tanggungjawab yang besar, maka pekerjaan professional auditor menuntut 

independensi dan kompetensi yang tinggi pula. Semakin besar ukuran KAP maka 

akan menjamin suatu kredibilitas yang baik bagi KAP itu sendiri. KAP yang 

sudah besar tentunya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sehingga 

mampu menghasilkan audit laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh 

perusahaan dan para investor.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rachmawati (2008) 

yang membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap total lag. Sama 

halnya dengan pengaruh ukuran KAP terhadap audit report lag, KAP Big Four 

pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, baik itu dari segi 

kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun fasilitas, sistem dan 

prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan non Big Four sehingga 

mereka dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih efektif dan efisien (Prabandari 

dan Rustiana, 2007). Auditor yang mempunyai reputasi yang baik, dalam hal ini 

yaitu KAP big four akan memberikan kualitas pekerjaan audit yang efektif dan 
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efisien yang mengakibatkan proses audit dapat diselesaikan secara tepat waktu 

sehingga laporan keuangan auditan juga dapat dipublikasikan tepat waktu. 

Secara logika, apabila perusahaan memilih KAP besar untuk mengaudit 

laporan keuangannya, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berniat 

untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas di mana KAP Big Four 

memiliki sumber daya lebih baik dan memiliki kemampuan teknis untuk 

mendeteksi going concern perusahaan lebih dini untuk kelangsungan hidup 

perusahaan di masa mendatang. Kantor Akuntan Publik The Big Four cenderung 

menyajikan audit yang lebih cepat dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik 

non Big Four karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan 

(Pranbandari dan Rustiana, 2007). Pemilihan KAP yang akan mengaudit laporan 

keuangan perusahaan sangat mempengaruhi pelaporan laporan keuangan, karena 

apabila perusahaan kurang selektif dalam memilih KAP, di mana terdapat 

kemungkinan bahwa KAP kecil tersebut kurang memiliki kredibilitas yang baik, 

hal ini akan berdampak pada image perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

menggunakan KAP Big Four akan dipandang lebih baik dalam penyajian laporan 

keuangannya. Penggunaan KAP besar bertujuan untuk tidak menghilangkan sifat 

relevansi atas laporan keuangan tersebut di mana laporan keuangan tersebut akan 

bermanfaat apabila mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa KAP big four akan 

memberikan kualitas pekerjaan audit yang lebih efektif dan efisien yang dapat 

mempersingkat waktu lamanya total lag.  
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4.2.7. Pengaruh Opini Audit terhadap Total Lag pada Perusahaan yang 

Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2011. 

 

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa opini audit secara parsial berpengaruh 

terhadap total lag. Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang 

dilakukan peneliti, diperoleh keterangan terbukti bahwa variabel opini audit 

berpengaruh negatif terhadap total lag. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila 

perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan 

keuangannya, maka perusahaan tersebut akan secepatnya menyampaikan laporan 

keuangannya. Sebaliknya, apabila auditor memberikan opini negatif terhadap 

laporan keuangan perusahaan, hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih lambat 

dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Opini auditor adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang auditor atas 

laporan keuangan perusahaan. Auditor bertanggung jawab atas laporan auditor 

independen beserta opini yang dikeluarkan, sedangkan laporan keuangan 

merupakan tanggung jawab perusahaan. Kewajaran opini audit yang diberikan 

auditor mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan 

bebas dari keragu-raguan (Mulyadi, 2003). Auditor memberikan pendapat yang 

memadai atas laporan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan 

positif kepada pihak extern atas informasi laporan keuangan yang diberikan. 

Terkadang seorang auditor mendapat intervensi dari kliennya pada saat 

memberikan opini. Karena opini auditor ini menyangkut kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dalam memperoleh modal usaha dari pihak investor. Opini audit 

yang baik mengemukakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit sesuai 
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dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan bebas dari 

penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wenny (2007) dan 

Merdekawati dan Arsjah (2011) di mana opini auditor mempengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Sama halnya dengan pengaruh opini audit 

terhadap audit report lag, perusahaan yang mendapatkan opini audit selain 

unqualified akan mendapatkan image buruk oleh pihak yang membutuhkan 

laporan keuangan perusahaan tersebut. Diberikannya opini audit selain 

unqualified  dapat didasarkan adanya kemungkinan kontra antara auditor dengan 

manajemen perusahaan yang berpengaruh terhadap penerbitan laporan keuangan. 

Pada dasarnya, seorang auditor harus mampu bekerja secara professional agar 

integritasnya sebagai auditor dapat dipercaya oleh klien dan investor. Para 

investor hanya akan percaya kepada laporan keuangan yang mendapat opini 

positif dari seorang auditor, karena hal ini akan memberikan abnormal return 

positif yang akan didapatkan investor. 

Pada kenyataannya, perusahaan manufaktur yang memperoleh opini audit 

negatif akan memperpanjang waktu untuk menyampaikan laporan keuangannya, 

meskipun laporan audit selesai kurang dari 90 hari. Opini audit selain unqualified 

akan dianggap sebagai opini yang tidak baik oleh perusahaan, sehingga 

perusahaan akan berusaha menunda pengumuman laporan keuangan kepada 

publik, karena semakin cepat mereka menyampaikan laporan keuangannya, 

semakin cepat mereka mendapatkan image buruk di mata pihak extern. Pihak 

extern enggan untuk menempatkan investasi pada perusahaan yang mendapatkan 
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opini negatif, hal ini dikarenakan mereka tidak mau mendapatkan kerugian atau 

abnormal return negatif apabila menempatkan investasi pada perusahaan tersebut. 

Di samping itu, diberikannya opini audit negatif juga membutuhkan proses yang 

lebih lama dikarenakan auditor harus bekerja lebih intensif untuk perluasan 

lingkup audit serta untuk mencari bukti audit sebagai landasan auditor dalam 

memberikan opini negatif tersebut. Semakin banyak prosedur audit yang 

dilakukan auditor dalam mengungkapkan opini negatif atas laporan keuangan 

perusahaan, semakin lambat perusahaan akan menyampaikan laporan 

keuangannya. Sehingga, perusahaan yang laporan keuangannya mendapatkan 

opini selain unqualified, semakin lama tenggang waktu total lag perusahaan 

tersebut. 

 

4.2.8. Pengaruh Audit Commitee Size terhadap Total Lag pada Perusahaan 

yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2011. 

 

Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa audit commitee size berpengaruh 

terhadap total lag. Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang 

dilakukan peneliti, diperoleh keterangan bahwa variabel audit commitee size 

berpengaruh negatif terhadap total lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2010 dan 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

banyak personel yang terlibat dalam tugas komite audit, semakin efektif anggota 

komite audit melakukan tugasnya, semakin cepat dipublikasikannya laporan 

keuangan auditan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota komite audit, 

semakin lambat mereka menjalankan tugasnya, semakin lambat pula tenggang 

waktu total lag perusahaan. 
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Berdasarkan Peraturan Bapepam no. IX.I.5 Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 

29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah 

anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang 

diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan 

yang independen terhadap perusahaan. Bermacam-macamnya jumlah anggota 

komite audit menimbulkan suatu pemikiran bahwa semakin banyak jumlah 

anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan 

mengurangi total lag, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit 

maka cenderung untuk memiliki kekuatan atau power yang lebih besar (Kalbers 

dan Fogarty,1993), menerima lebih banyak sumber daya (Pincus et al. 1989), serta 

berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo et al., 2003) 

(Wijaya, 2012).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nor, et. al. (2010) yang 

menyatakan bahwa audit commitee size berpengaruh negatif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Karena komite audit bertugas untuk memberikan 

pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang 

memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang 

berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, maka diperlukan anggota komite audit 

yang lebih banyak yang memiliki independensi dalam menyatakan sikap dan 

pendapat sehingga kinerja komite audit akan menjadi efektif. Semakin efektif 
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kinerja komite audit, hal ini akan berdampak pula pada kualitas informasi laporan 

keuangan perusahaan.  

Secara logika, tugas komite audit berhubungan langsung dengan 

independensi dan kualitas auditor yang dapat membantu kinerja auditor tersebut. 

Pemilihan auditor yang dilakukan komite audit juga berpengaruh terhadap 

independensi auditor dengan manajemen perusahaan yang akan berdampak pada 

kewajaran laporan keuangan. Komite audit juga membantu auditor dalam 

memahami pengendalian intern perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi waktu 

pengauditan. Komite audit juga bertugas ikut mengetahui temuan-temuan yang 

didapat auditor serta ikut mereview laporan keuangan dan laporan auditor 

independen sebelum disampaikan kepada manajemen perusahaan. Banyaknya 

tugas komite audit yang berhubungan dengan kinerja auditor demi kualitas 

laporan keuangan tersebut yang menuntut komite audit untuk melakukan tugasnya 

secara efektif dan efisien. Salah satunya yaitu dengan perekrutan jumlah anggota 

komite audit yang lebih banyak. Semakin banyak anggota komite audit yang 

terlibat dalam proses audit sampai dengan dipublikasikannya laporan keuangan ke 

bursa, semakin efektif pekerjaan mereka dalam membantu auditor dan manajer 

untuk mewujudkan laporan keuangan auditan yang berkualitas dan relevan dalam 

penyajiannya. Sehingga, semakin banyak jumlah anggota komite audit yang 

terlibat, akan mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan (total lag) 

suatu perusahaan. 
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4.2.9. Perbedaan Variabel Audit Report Lag dengan Variabel Total Lag. 

Berdasarkan pengujian T-test (uji beda) yang dilakukan peneliti, dapat 

dibuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara variabel audit report lag 

dan total lag pada perusahaan manufaktur tahun 2010 dan 2011. Hasil ini 

menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan antara tenggang waktu dari 

tutup buku sampai dengan laporan auditor independen ditandatangani dengan 

tenggang waktu dari tutup buku sampai dengan dipublikasikannya laporan 

keuangan auditan, sehingga tidak dapat disamakan definisinya antara audit report 

lag dengan total lag.  

  Berdasarkan pengujian koefisien determinasi ganda (R
2
) antara kedua 

model regresi audit report lag dengan total lag dapat diketahui bahwa ukuran 

KAP, opini auditor, dan audit commitee size secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen audit report lag sebesar 37,7% sedangkan ukuran KAP, opini 

auditor, dan audit commitee size secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen audit report lag sebesar 30,6%. Hal ini membuktikan bahwa model 

regresi audit report lag lebih baik daripada model regresi total lag dalam 

kaitannya dengan penggunaan ketiga variabel independen tersebut. 

Penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa tenggang waktu audit 

report lag dapat menjadi tolak ukur dalam menilai ketepatan waktu penyajian 

laporan keuangan dinilai kurang tepat. Karena tenggang waktu audit report lag 

terhitung hanya sampai dengan laporan audit terbit, sedangkan setelah perusahaan 

memperoleh laporan audit dari auditor, perusahaan tersebut harus melalui waktu 

tunggu (lead time) untuk mengkroscek laporan keuangan sebelum dikirimkan ke 
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bursa. Tenggang waktu audit report lag dinilai kurang tepat sebagai tolak ukur 

keterlambatan laporan audit karena pada tenggang waktu audit report lag, laporan 

keuangan auditan masih berada di tangan manajemen perusahaan, sehingga belum 

terasa manfaat informasi laporan keuangan tersebut untuk pengambilan 

keputusan. Total lag dinilai mampu menjelaskan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dikarenakan tenggang waktu total lag dapat mewujudkan sifat relevansi 

laporan keuangan karena informasi laporan keuangan dapat tersedia tepat waktu 

dan bermanfaat untuk mempengaruhi pihak extern dalam pengambilan keputusan.   

Tenggang waktu audit report lag dapat digunakan untuk mengetahui jangka 

waktu dari tanggal tutup buku sampai auditor selesai melaksanakan pekerjaan 

auditnya yang akan berdampak pada kualitas kinerja auditor dan KAP yang 

bersangkutan. Panjang pendeknya tenggang waktu audit report lag dapat 

menentukan cepat tidaknya suatu auditor dalam menentukan opini terhadap 

perusahaan yang diauditnya. Sehingga dapat menjadi tolak ukur manajemen 

dalam menilai kualitas auditor dan KAP yang bersangkutan. Sedangkan tenggang 

waktu total lag merupakan waktu yang diperlukan perusahaan untuk 

mempublikasikan laporan keuangan auditannya kepada pihak ekstern perusahaan, 

sehingga informasi dapat tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan. Tenggang waktu audit report lag dan total lag yang 

berkepanjangan merupakan hal yang berakibat buruk terhadap reaksi pasar pada 

perusahaan tersebut, karena hal ini mempengaruhi keputusan layak tidaknya 

investor menempatkan investasinya pada perusahaan tersebut dengan harapan 

perusahaan dapat memberikan return positif dan mampu memberikan deviden 
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yang tinggi terhadap investor. Jadi, diharapkan perusahaan mampu menangani 

masalah keterlambatan laporan keuangan demi kelansungan hidup perusahaan di 

masa mendatang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran sebagai berikut: 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran 

Kantor Akuntan Publik, opini audit, dan audit commitee size terhadap audit report 

lag dan total lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2010 dan 2011. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi ganda (R
2
) dapat diketahui 

bahwa ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee size secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen audit report lag. 

2. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel ukuran KAP terbukti 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

3. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel opini audit terbukti 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

4. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel audit commitee size 

terbukti berpengaruh terhadap audit report lag. 
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5. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi ganda (R
2
) dapat diketahui 

bahwa ukuran KAP, opini auditor, dan audit commitee size secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen total lag. 

6. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel ukuran KAP terbukti 

berpengaruh terhadap total lag. 

7. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel opini audit terbukti 

berpengaruh terhadap total lag. 

8. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel audit commitee size 

terbukti berpengaruh terhadap total lag. 

9. Berdasarkan hasil uji beda (T-test) terbukti bahwa terdapat perbedaan secara 

signifikan antara audit report lag dan total lag. Hasil ini menunjukkan 

bahwa memang terdapat perbedaan antara tenggang waktu dari tutup buku 

sampai dengan laporan auditor independen ditandatangani (audit report lag) 

dengan tenggang waktu dari tutup buku sampai dengan dipublikasikannya 

laporan keuangan auditan, sehingga tidak dapat disamakan definisinya 

antara audit report lag dengan total lag. Berdasarkan hasil pengujian dapat 

disimpulkan bahwa model regresi audit report lag lebih baik daripada model 

regresi total lag. Adapun audit report lag dapat digunakan sebagai tolak 

ukur dalam menilai kualitas auditor pada KAP yang bersangkutan. 

Sedangkan total lag  merupakan waktu yang diperlukan perusahaan untuk 

mempublikasikan laporan keuangan auditannya kepada pihak ekstern 

perusahaan, sehingga informasi dapat tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan 

dalam pengambilan keputusan.  
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5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Rata-rata perusahaan manufaktur pada tahun 2010-2011 mengalami 

tenggang waktu audit report lag dan total lag  dengan kriteria sedang. 

Diharapkan perusahaan dan auditor dapat meningkatkan kualitas kerjanya 

sehingga tenggang waktu audit report lag dan total lag perusahaan dapat 

meningkat menjadi kriteria cepat dan sangat cepat agar kualitas informasi 

laporan keuangan auditan menjadi lebih handal dan relevan penyajiannya 

kepada para pemakai laporan keuangan tersebut.  

2. Mengingat perusahaan yang mendapatkan opini audit selain unqualified 

opinion meningkat dari tahun 2010 ke 2011, diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan kualitas demi kewajaran dalam penyajian laporan 

keuangannya agar tidak mendapatkan qualified opinion atas laporan 

keuangannya yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pihak 

eksternal. 

3. Mengingat lebih pentingnya tenggang waktu total lag daripada audit report 

lag bagi perusahaan karena tenggang waktu total lag merupakan waktu yang 

diperlukan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan 

auditannya kepada pihak ekstern dan intern perusahaan, sehingga informasi 

dapat tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, 

maka diharapkan penelitian-penelitian berikutnya dapat lebih menekankan 

penelitiannya pada tenggang waktu total lag.  
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4. Mengingat masih kecil kontribusi pengaruh ukuran KAP, opini audit, dan 

audit commitee size terhadap audit report lag dan total lag, diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat menambah variasi variabel independen yang 

secara bersama-sama berpengaruh baik terhadap audit report lag maupun 

total lag.  
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LAMPIRAN 1 

OUTPUT HASIL PENGOLAHAN SPSS 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Report Lag 

(2010) 
121 12.00 118.00 74.9008 15.45984 

Valid N (listwise) 121 
    

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Report Lag 

(2011) 
121 33.00 150.00 78.4463 17.84888 

Valid N (listwise) 121 
    

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Total Lag (2010) 121 18.00 139.00 89.3719 16.83010 

Valid N (listwise) 121 
    

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Total Lag (2011) 121 42.00 175.00 93.6033 19.99061 

Valid N (listwise) 121 
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Ukuran_KAP 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 144 59.5 59.5 59.5 

1 98 40.5 40.5 100.0 

Total 242 100.0 100.0 
 

 

 

Opini_Audit 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 60 24.8 24.8 24.8 

1 182 75.2 75.2 100.0 

Total 242 100.0 100.0 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Commitee Size 

(2010) 
121 2.00 5.00 3.1653 .67512 

Valid N (listwise) 121 
    

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Commitee Size 

(2011) 
121 2.00 5.00 3.0992 .43598 

Valid N (listwise) 121 
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UJI PRASYARAT 

 

 

A. Model Regresi Audit Report Lag 

 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 242 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 13.13885252 

Most Extreme Differences Absolute .070 

Positive .070 

Negative -.049 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.087 

Asymp. Sig. (2-tailed) .188 

a. Test distribution is Normal.  
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Uji Linearitas 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 460.272 3 153.424 1.980 .118
a
 

Residual 18443.281 238 77.493 
  

Total 18903.553 241 
   

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 
 

b. Dependent Variable: Abs_res 
    

 

B. Model Regresi Total Lag 

 

Uji  Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 242 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 15.36472778 

Most Extreme Differences Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.129 

Asymp. Sig. (2-tailed) .156 

a. Test distribution is Normal.  
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Uji Linearitas 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 692.833 3 230.944 2.135 .096
a
 

Residual 25743.238 238 108.165   

Total 26436.071 241 
   

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP  

b. Dependent Variable: Abs_res    
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UJI ASUMSI KLASIK 

 

 

A. Model Regresi Audit Report Lag 

 

Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 112.307 4.757 
 

23.611 .000 
  

Ukuran_KAP -12.560 1.754 -.375 -7.161 .000 .945 1.059 

Opini_Audit -14.618 1.995 -.377 -7.328 .000 .974 1.027 

Audit_Com_size -6.027 1.537 -.208 -3.920 .000 .921 1.085 

a. Dependent Variable: 

AUDIT_REPORT_LAG 

     

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.629 3.167 
 

3.988 .000 

Ukuran_KAP 1.699 1.168 .096 1.455 .147 

Opini_Audit -2.400 1.328 -.117 -1.807 .072 

Audit_Com_size -.616 1.024 -.040 -.602 .548 

a. Dependent Variable: Abs_res 
    

 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .621
a
 .385 .377 13.22140 1.872 

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 

b. Dependent Variable: AUDIT_REPORT_LAG 
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B. Model Regresi Total Lag 

 

Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 126.869 5.562 
 

22.808 .000 
  

Ukuran_KAP -12.549 2.051 -.338 -6.118 .000 .945 1.059 

Opini_Audit -14.825 2.333 -.346 -6.356 .000 .974 1.027 

Audit_Com_size -5.898 1.798 -.183 -3.281 .001 .921 1.085 

a. Dependent Variable: 

TOTAL_LAG 

      

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.725 3.742 
 

3.935 .000 

Ukuran_KAP 2.029 1.380 .097 1.471 .143 

Opini_Audit -3.011 1.569 -.124 -1.919 .056 

Audit_Com_size -.698 1.209 -.038 -.577 .564 

a. Dependent Variable: Abs_res2 
    

 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .561
a
 .315 .306 15.46126 1.886 

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 

b. Dependent Variable: TOTAL_LAG 
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UJI ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 112.307 4.757 
 

23.611 .000 

Ukuran_KAP -12.560 1.754 -.375 -7.161 .000 

Opini_Audit -14.618 1.995 -.377 -7.328 .000 

Audit_Com_size -6.027 1.537 -.208 -3.920 .000 

a. Dependent Variable: AUDIT_REPORT_LAG 
   

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 126.869 5.562 
 

22.808 .000 

Ukuran_KAP -12.549 2.051 -.338 -6.118 .000 

Opini_Audit -14.825 2.333 -.346 -6.356 .000 

Audit_Com_size -5.898 1.798 -.183 -3.281 .001 

a. Dependent Variable: TOTAL_LAG 
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PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

 

A. Model Regresi Audit Report Lag 

 

 

Uji Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26067.514 3 8689.171 49.708 .000
a
 

Residual 41603.696 238 174.805 
  

Total 67671.211 241 
   

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 
 

b. Dependent Variable: AUDIT_REPORT_LAG 
  

 

 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 112.307 4.757 
 

23.611 .000 

Ukuran_KAP -12.560 1.754 -.375 -7.161 .000 

Opini_Audit -14.618 1.995 -.377 -7.328 .000 

Audit_Com_size -6.027 1.537 -.208 -3.920 .000 

a. Dependent Variable: AUDIT_REPORT_LAG 
   

 

 

  Uji Koefisien Deteminasi Ganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .621
a
 .385 .377 13.22140 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .621
a
 .385 .377 13.22140 

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, 

Ukuran_KAP 

 

Uji Koefisien Determinasi Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 112.307 4.757 
 

23.611 .000 
   

Ukuran_KAP -12.560 1.754 -.375 -7.161 .000 -.421 -.421 -.364 

Opini_Audit -14.618 1.995 -.377 -7.328 .000 -.408 -.429 -.372 

Audit_Com_size -6.027 1.537 -.208 -3.920 .000 -.354 -.246 -.199 

a. Dependent Variable: 

AUDIT_REPORT_LAG 

      

 

 

 

B. Model Regresi Total Lag 

Uji Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26134.422 3 8711.474 36.442 .000
a
 

Residual 56894.041 238 239.051 
  

Total 83028.463 241 
   

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, Ukuran_KAP 
 

b. Dependent Variable: TOTAL_LAG 
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Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 126.869 5.562  22.808 .000 

Ukuran_KAP -12.549 2.051 -.338 -6.118 .000 

Opini_Audit -14.825 2.333 -.346 -6.356 .000 

Audit_Com_size -5.898 1.798 -.183 -3.281 .001 

a. Dependent Variable: TOTAL_LAG     

  

Uji Koefisien Determinasi Ganda 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .561
a
 .315 .306 15.46126 

a. Predictors: (Constant), Audit_Commitee_size, Opini_Audit, 
Ukuran_KAP 

 

Uji Koefisien Determinasi Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 126.869 5.562  22.808 .000    

Ukuran_KAP -12.549 2.051 -.338 -6.118 .000 -.379 -.369 -.328 

Opini_Audit -14.825 2.333 -.346 -6.356 .000 -.373 -.381 -.341 

Aud_Com_size -5.898 1.798 -.183 -3.281 .001 -.316 -.208 -.176 

a. Dependent Variable: 
TOTAL_LAG 
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UJI BEDA 

 

 

Perusahaan Manufaktur Tahun 2009 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 
arl - 
tot -1.99565E1 20.07153 1.87168 -23.66431 

-
16.24874 

-
10.66

2 
114 .000 

 

Perusahaan Manufaktur Tahun 2010-2011 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ARL 76.6736 242 16.75689 1.07717 

TL 91.4876 242 18.56115 1.19316 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

 (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
ARL 
- TL 

-1.48140E1 2.73644 .17590 -15.16056 -14.46754 
-

84.216 
241 .000 
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LAMPIRAN 2 

TABULASI DATA VARIABEL PENELITIAN 

TAHUN 2010 

 

No. 

Kode  Variabel Independen Variabel Dependen 

Emiten 

Ukuran 

KAP 

Opini 

Audit 

Audit 

Commitee ARL  TL 

  (X1) (X2) Size (X3) (Y1) (Y2) 

1 ADES 0 1 3 70 91 

2 ADMG 1 1 3 77 90 

3 AKKU 0 1 3 88 90 

4 AKRA 1 1 3 84 90 

5 ALKA 0 1 3 90 90 

6 ALMI 0 1 3 73 90 

7 AMFG 1 1 4 84 88 

8 ARGO 0 1 3 74 91 

9 ASGR 1 1 3 49 55 

10 ASIA 0 0 3 91 95 

11 ASII 1 1 4 55 55 

12 AUTO 1 1 3 49 55 

13 BATA 1 1 3 83 91 

14 BIMA 0 1 3 76 91 

15 BRAM 1 1 3 80 89 

16 BRNA 0 1 3 75 90 

17 BTON 0 1 3 68 89 

18 BUDI 0 1 3 82 90 

19 CLPI 0 1 3 70 89 

20 CTBN 1 1 3 48 90 

21 DLTA 1 1 3 82 90 

22 DVLA 1 1 3 59 90 

23 ERTX 0 0 3 89 90 

24 ESTI 1 1 3 75 89 

25 ETWA 0 1 3 87 97 

26 FAST 1 1 2 84 91 

27 FASW 1 1 3 84 87 

28 FPNI 1 1 2 56 77 

29 GDYR 1 1 3 63 90 

30 GGRM 1 1 3 87 90 

31 GJTL 1 1 3 81 83 

32 HMSP 1 1 3 75 77 

33 ICBP 1 1 4 70 80 
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34 IGAR 0 1 3 80 91 

 

No. 

Kode 

Emiten 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Ukuran 

KAP 

(X1) 

Opini 

Audit 

(X2) 

Audit 

Commitee 

Size (X3) 

ARL 

(Y1) 

TL 

(Y2) 

35 IKAI 0 1 3 105 105 

36 IMAS 1 1 3 115 132 

37 INAF 0 1 5 84 92 

38 INAI 0 1 3 83 90 

39 INCI 0 1 3 90 90 

40 INDF 1 1 4 80 90 

41 INDR 1 1 3 70 77 

42 INDS 0 1 3 81 87 

43 INKP 0 1 3 80 111 

44 INRU 0 1 3 67 91 

45 INTA 0 1 3 59 88 

46 INTD 0 0 3 66 96 

47 INTP 1 1 3 59 76 

48 IPOL 0 0 3 77 89 

49 ITMA 0 0 3 117 182 

50 JECC 0 0 3 73 90 

51 JPRS 0 1 3 82 88 

52 KAEF 0 1 3 84 89 

53 KARW 0 0 2 70 90 

54 KBLI 1 1 3 69 82 

55 KBLM 0 1 3 84 90 

56 KBRI 0 0 3 66 88 

57 KDSI 0 1 3 70 90 

58 KIAS 0 1 3 77 119 

59 KICI 0 1 3 66 88 

60 KKGI 0 1 3 67 165 

61 KLBF 1 1 3 67 88 

62 KONI 1 1 3 69 90 

63 KRAS 1 1 3 77 88 

64 LAPD 0 1 3 77 97 

65 LION 0 1 3 70 90 

66 LMPI 0 1 3 74 88 

67 LMSH 0 1 3 63 90 

68 LPIN 0 1 3 69 87 

69 LTLS 1 1 5 82 101 

70 MASA 1 1 3 56 75 
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71 MBTO 0 1 2 59 83 

 

No. 

Kode 

Emiten 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Ukuran 

KAP 

(X1) 

Opini 

Audit 

(X2) 

Audit 

Commitee 

Size (X3) 

ARL 

(Y1) 

TL 

(Y2) 

72 MDRN 1 1 3 90 90 

73 MITI 0 1 3 66 89 

74 MLBI 1 1 3 61 90 

75 MLIA 1 0 3 84 144 

76 MLPL 0 1 3 12 28 

77 MTDL 1 1 3 88 90 

78 MYOH 0 0 3 84 88 

79 MYRX 0 0 3 89 94 

80 MYTX 0 1 4 83 91 

81 NIKL 1 1 4 49 88 

82 NIPS 0 1 3 84 90 

83 PBRX 0 1 3 81 90 

84 PICO 0 1 3 84 115 

85 POLY 0 0 3 87 89 

86 PRAS 0 1 3 97 103 

87 PSDN 1 1 3 68 91 

88 PTSN 0 1 3 61 90 

89 PTSP 0 0 3 83 119 

90 PYFA 0 1 4 73 90 

91 RICY 0 1 3 80 90 

92 RMBA 0 1 3 87 89 

93 ROTI 1 1 3 56 89 

94 SAIP 0 0 3 73 90 

95 SCCO 0 1 3 77 89 

96 SIAP 0 0 3 77 88 

97 SKLT 0 1 3 66 87 

98 SMAR 0 1 3 39 89 

99 SMCB 1 1 3 31 89 

100 SMGR 1 1 4 67 81 

101 SMSM 0 1 3 80 90 

102 SPMA 0 1 3 76 88 

103 SRSN 0 1 4 80 84 

104 SSTM 0 1 3 118 132 

105 SULI 1 0 3 105 121 

106 TBLA 0 1 3 82 90 

107 TCID 1 1 4 61 74 
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108 TIRA 0 1 3 77 90 

No. 
Kode 

Emiten 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Ukuran 

KAP 

(X1) 

Opini 

Audit 

(X2) 

Audit 

Commitee 
ARL 

(Y1) 

TL 

(Y2) 
Size (X3) 

109 TIRT 0 1 3 80 90 

110 TKIM 0 1 3 80 111 

111 TOTO 1 1 3 87 89 

112 TPIA 1 1 3 45 83 

113 TRST 1 1 3 90 90 

114 TSPC 0 1 3 82 90 

115 TURI 1 1 4 89 90 

116 ULTJ 0 1 3 83 90 

117 UNIC 1 1 3 49 90 

118 UNTR 1 1 3 55 55 

119 UNVR 1 1 3 82 88 

120 VOKS 0 1 3 77 91 

121 YPAS 0 1 3 66 89 
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LAMPIRAN 3 

TABULASI DATA VARIABEL PENELITIAN 

TAHUN 2011 

 

No. 

Kode  Variabel Independen Variabel Dependen 

Emiten 

Ukuran 

KAP 

Opini 

Audit 

Audit 

Commitee ARL  TL 

  (X1) (X2) Size (X3) (Y1) (Y2) 

1 ADES 0 1 3 79 94 

2 ADMG 1 1 3 86 93 

3 AKKU 0 1 3 88 90 

4 AKRA 1 1 3 81 86 

5 ALKA 0 1 3 76 90 

6 ALMI 0 1 3 79 90 

7 AMFG 1 1 4 88 89 

8 ARGO 0 1 3 76 94 

9 ASGR 1 1 3 51 55 

10 ASIA 0 0 3 108 113 

11 ASII 1 1 3 55 58 

12 AUTO 1 1 3 51 60 

13 BATA 1 1 3 75 90 

14 BIMA 0 1 3 72 93 

15 BRAM 1 1 3 82 90 

16 BRNA 0 1 3 86 94 

17 BTON 0 1 3 81 92 

18 BUDI 0 1 3 82 90 

19 CLPI 1 1 3 82 93 

20 CTBN 1 1 3 47 89 

21 DLTA 1 1 3 87 90 

22 DVLA 1 1 3 46 90 

23 ERTX 0 0 3 48 74 

24 ESTI 1 0 3 80 89 

25 ETWA 0 1 3 88 90 

26 FAST 1 1 3 86 90 

27 FASW 1 1 3 82 90 

28 FPNI 1 1 2 59 90 

29 GDYR 1 1 3 89 90 

30 GGRM 1 1 3 73 90 

31 GJTL 1 1 3 87 90 

32 HMSP 1 1 3 76 76 

33 ICBP 1 0 4 75 80 
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34 IGAR 0 1 3 33 59 

No. 
Kode 

Emiten 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Ukuran 

KAP 

(X1) 

Opini 

Audit 

(X2) 

Audit 

Commitee 
ARL 

(Y1) 

TL 

(Y2) 
Size (X3) 

35 IKAI 0 1 3 135 137 

36 IMAS 1 1 3 69 82 

37 INAF 0 1 5 117 125 

38 INAI 0 1 3 90 90 

39 INCI 0 1 3 87 91 

40 INDF 1 0 4 75 80 

41 INDR 1 1 3 89 90 

42 INDS 0 1 3 86 90 

43 INKP 0 1 3 82 90 

44 INRU 0 1 3 67 88 

45 INTA 1 1 3 86 89 

46 INTD 0 0 3 75 111 

47 INTP 1 1 3 72 82 

48 IPOL 0 1 3 89 93 

49 ITMA 0 0 3 112 158 

50 JECC 0 0 3 76 121 

51 JPRS 0 1 3 81 89 

52 KAEF 0 1 3 81 86 

53 KARW 0 1 2 90 94 

54 KBLI 1 1 3 89 93 

55 KBLM 0 1 3 87 90 

56 KBRI 0 1 3 80 90 

57 KDSI 0 1 3 45 59 

58 KIAS 0 1 3 89 93 

59 KICI 0 1 3 67 86 

60 KKGI 0 1 3 58 74 

61 KLBF 1 1 3 68 89 

62 KONI 1 0 3 91 91 

63 KRAS 1 1 3 65 75 

64 LAPD 0 1 3 90 90 

65 LION 0 1 3 72 89 

66 LMPI 0 1 3 79 90 

67 LMSH 0 1 3 72 89 

68 LPIN 0 1 3 90 93 

69 LTLS 1 1 5 86 93 

70 MASA 1 1 3 74 89 
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71 MBTO 0 1 2 75 90 

No. 
Kode 

Emiten 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Ukuran 

KAP 

(X1) 

Opini 

Audit 

(X2) 

Audit 

Commitee 
ARL 

(Y1) 

TL 

(Y2) 
Size (X3) 

72 MDRN 1 1 3 90 107 

73 MITI 0 1 3 75 90 

74 MLBI 1 1 3 62 90 

75 MLIA 1 0 3 86 90 

76 MLPL 0 1 3 81 93 

77 MTDL 1 1 3 80 89 

78 MYOH 0 1 3 60 86 

79 MYRX 0 0 3 55 90 

80 MYTX 0 0 4 88 93 

81 NIKL 1 1 4 61 88 

82 NIPS 0 1 3 121 144 

83 PBRX 0 1 3 75 89 

84 PICO 0 1 3 90 121 

85 POLY 0 1 3 81 89 

86 PRAS 0 1 3 117 121 

87 PSDN 1 1 3 72 93 

88 PTSN 0 1 3 65 90 

89 PTSP 0 1 3 82 93 

90 PYFA 0 1 4 59 93 

91 RICY 0 1 3 87 90 

92 RMBA 0 1 3 82 87 

93 ROTI 1 1 3 72 89 

94 SAIP 0 0 3 79 90 

95 SCCO 0 1 3 86 97 

96 SIAP 0 0 3 33 87 

97 SKLT 0 1 3 75 88 

98 SMAR 0 1 3 39 47 

99 SMCB 1 1 3 45 66 

100 SMGR 1 0 4 79 90 

101 SMSM 0 1 3 67 86 

102 SPMA 0 1 3 89 89 

103 SRSN 0 1 4 89 89 

104 SSTM 0 1 3 150 151 

105 SULI 1 0 3 107 111 

106 TBLA 0 1 3 75 90 

107 TCID 1 1 4 62 79 
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108 TIRA 0 1 3 75 129 

No. 
Kode 

Emiten 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Ukuran 

KAP 

(X1) 

Opini 

Audit 

(X2) 

Audit 

Commitee 
ARL 

(Y1) 

TL 

(Y2) 
Size (X3) 

109 TIRT 0 1 3 82 90 

110 TKIM 0 1 3 82 90 

111 TOTO 1 1 3 87 93 

112 TPIA 1 1 3 79 90 

113 TRST 1 0 3 82 88 

114 TSPC 0 1 3 75 90 

115 TURI 1 1 4 89 90 

116 ULTJ 0 1 3 86 93 

117 UNIC 1 1 3 75 89 

118 UNTR 1 1 3 51 55 

119 UNVR 1 1 3 90 90 

120 VOKS 0 1 3 76 95 

121 YPAS 0 1 3 67 90 
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LAMPIRAN 4 

PERUSAHAAN SAMPEL 

(Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

Tahun 2010-2011) 

 

NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

1. ADES PT. Akasha Wira International, Tbk. 

2. ADMG PT. Polychem Indonesia, Tbk. 

3. AKKU PT. Aneka Kemasindo Utama, Tbk. 

4. AKRA PT. AKR Corporindo, Tbk. 

5. ALKA PT. Alakasa Industrindo, Tbk. 

6. ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. 

7. AMFG PT. Asahimas Flat Glass, Tbk. 

8. ARGO PT. Argo Pantes, Tbk. 

9. ASGR PT. Astra Graphia, Tbk. 

10. ASIA PT. Asia Natural Resources, Tbk. 

11. ASII PT. Astra International, Tbk. 

12. AUTO PT. Astra Otoparts, Tbk. 

13. BATA PT. Sepatu Bata, Tbk. 

14. BIMA PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk. 

15. BRAM PT. Indo Kordsa, Tbk. 

16. BRNA PT. Berlina, Tbk. 

17. BTON PT. Betonjaya Manunggal, Tbk. 

18. BUDI PT. Budi Acid Jaya, Tbk. 

19. CLPI PT. Colorpak Indonesia, Tbk. 

20. CTBN PT. Citra Tubindo, Tbk. 

21. DLTA PT. Delta Djakarta, Tbk. 

22. DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria, Tbk. 

23. ERTX PT. Eratex Djaja, Tbk. 

24. ESTI PT. Ever Shine Textile Industry, Tbk. 

25. ETWA PT. Eterindo Wahanatama, Tbk. 

26. FAST PT. Fast Food Indonesia, Tbk. 

27. FASW PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. 

28. FPNI PT. Titan Kimia Nusantara, Tbk. 

29. GDYR PT. Goodyear Indonesia, Tbk. 

30. GGRM PT. Gudang Garam, Tbk. 

31. GJTL PT. Gajah Tunggal, Tbk. 

32. HMSP PT. HM Sampoerna, Tbk. 

33. ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. 

34. IGAR PT. Kageo Igar Jaya, Tbk. 

35. IKAI PT. Intikeramik Alamasri Industri, Tbk. 
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NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

36. IMAS PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk. 

37. INAF PT. Indofarma, Tbk. 

38. INAI PT. Indal Aluminium Industry, Tbk. 

39. INCI PT. Intanwijaya Internasional, Tbk. 

40. INDF PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

41. INDR PT. Indorama Synthetics, Tbk. 

42. INDS PT. Indospring, Tbk. 

43. INKP PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. 

44. INRU PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. 

45. INTA PT. Intraco Penta, Tbk. 

46. INTD PT. Inter-Delta, Tbk. 

47. INTP PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. 

48. IPOL PT. Indopoly Swakarsa Industry, Tbk. 

49. ITMA PT. Itamaraya, Tbk. 

50. JECC PT. Jembo Cable Company, Tbk. 

51. JPRS PT. Jaya Pari Steel, Tbk. 

52. KAEF PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. 

53. KARW PT. Karwell Indonesia, Tbk. 

54. KBLI PT. KMI Wire and Cable, Tbk. 

55. KBLM PT. Kabelindo Murni, Tbk. 

56. KBRI PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia, Tbk. 

57. KDSI PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. 

58. KIAS PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. 

59. KICI PT. Kedaung Indah Can, Tbk. 

60. KKGI PT. Resource Alam Indonesia, Tbk. 

61. KLBF PT. Kalbe Farma, Tbk. 

62. KONI PT. Perdana Bangun Pusaka, Tbk. 

63. KRAS PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk. 

64. LAPD PT. Leyand International, Tbk. 

65. LION PT. Lion Metal Works, Tbk. 

66. LMPI PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. 

67. LMSH PT. Lionmesh Prima, Tbk. 

68. LPIN PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk. 

69. LTLS PT. Lautan Luas, Tbk. 

70. MASA PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. 

71. MBTO PT. Martina Berto, Tbk. 

72. MDRN PT. Modern Internasional, Tbk. 

73. MITI PT. Mitra Investindo, Tbk. 

74. MLBI PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. 

75. MLIA PT. Mulia Industrindo, Tbk. 
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NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

76. MLPL PT. Multipolar, Tbk. 

77. MTDL PT. Metrodata Electronics, Tbk. 

78. MYOH PT. Myoh Technology, Tbk. 

79. MYRX PT. Hanson International, Tbk. 

80. MYTX PT. APAC Citra Centertex, Tbk. 

81. NIKL PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. 

82. NIPS PT. Nipress, Tbk. 

83. PBRX PT. Pan Brothers, Tbk. 

84. PICO PT. Pelangi Indah Canindo, Tbk. 

85. POLY PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. 

86. PRAS PT. Prima Alloy Steel Universal, Tbk. 

87. PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga, Tbk. 

88. PTSN PT. Sat Nusapersada, Tbk. 

89. PTSP PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk. 

90. PYFA PT. Pyridam Farma, Tbk. 

91. RICY PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk. 

92. RMBA PT. Bentoel International Investama, Tbk. 

93. ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. 

94. SAIP PT. Surabaya Agung Industry Pulp, Tbk. 

95. SCCO PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation, Tbk. 

96. SIAP PT. Sekawan Intipratama, Tbk. 

97. SKLT PT. Sekar Laut, Tbk. 

98. SMAR PT. SMART, Tbk. 

99. SMCB PT. Holcim Indonesia, Tbk. 

100. SMGR PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. 

101. SMSM PT. Selamat Sempurna, Tbk. 

102. SPMA PT. Suparma, Tbk. 

103. SRSN PT. Indo Acidatama, Tbk. 

104. SSTM PT. Sunson Textile Manufacturer, Tbk. 

105. SULI PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. 

106. TBLA PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 

107. TCID PT. Mandom Indonesia, Tbk. 

108. TIRA PT. Tira Austenite, Tbk. 

109. TIRT PT. Tirts Mahakam Resources, Tbk. 

110. TKIM PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. 

111. TOTO PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. 

112. TPIA PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk. 

113. TRST PT. Trias Sentosa, Tbk. 

114. TSPC PT. Tempo Scan Pacific, Tbk. 

115. TURI PT. Tunas Ridean, Tbk. 
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NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

116 ULTJ PT. Ultra Jaya Milk Industry, Tbk. 

117. UNIC PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. 

118. UNTR PT. United Tractors, Tbk. 

119. UNVR PT. Unilever Indonesia, Tbk. 

120. VOKS PT. Voksel Electric, Tbk. 

121. YPAS PT. Yanaprima Hastapersada, Tbk. 

 

 

 

 

 


