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ABSTRACT 

Indonesian public companies are required to publish financial reports on a 

periodic basis and in a timely which will be useful as a source of decision-making 

for investors or users of financial statements. Timeliness of presentation of financial 

statements into a very important value for an update on the financial statements to 

be useful to users if it was served in a time and accurately. If the presentation of 

financial statements issued late, then the information will make it difficult for users 

of financial statements to make decisions. Late submission of financial statements 

is called the audit delay. 

This study aimed to analyze and test the effect of reputation of the public 

accounting firm (KAP) to the audit delay in mining sector companies listed on the 

Indonesian Stock Exchange (BEI) in the period 2013-2017.  

The population in this study is a mining sector company listed on the Stock 

Exchange 2013-2017 period. Techniques used in the selection of the sample is 

purposive sampling and acquired 32 mining companies with a research period of 5 

(five) years in order to get 160 sampled in this study. Methods of data analysis in 

this research is the panel data regression analysis using EViews software version 

9.0. 

This research using the panel data regression analysis method, it’s been 

found that significant of each variable have to under 0,05 value as p-value.  

The results of research showed that the variable of reputation of the public 

accounting firm has a 0,0369<0,05. Which is partially the variable reputation of 

the public accounting firm that has a significant influence on audit delay.. 

Keywords: Audit Delay, Reputation of Public Accounting Firm Size, Mining. 
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ABSTRAK 

Perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk menerbitkan laporan 

keuangan secara periodik dan tepat waktu yang berguna sebagai sumber 

pengambilan keputusan bagi para investor ataupun pengguna laporan keuangan. 

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan menjadi nilai yang sangat penting 

karena suatu informasi atas laporan keuangan dapat bermanfaat bagi penggunanya 

jika disajikan tepat waktu dan akurat. Jika penyajian laporan keuangan terlambat 

diterbitkan, maka informasi akan menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam 

mengambil keputusan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini disebut 

dengan audit delay. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari 

reputasi kantor akuntan publik (KAP) terhadap audit delay pada perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. Teknik yang digunakan dalam pemilihan 

sampel yaitu purposive sampling dan diperoleh 32 perusahaan pertambangan 

dengan periode penelitian 5 (lima) tahun sehingga didapat 160 sampel dalam 

penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data 

panel dengan menggunakan software EViews versi 9.0. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, ditemukan 

bahwa nilai signifikansi masing masing variabel harus memiliki nilai dibawah 0,05 

sebagai p-value.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Reputasi Kantor Akuntan 

Publik sebesar 0,0369 <0,05, menyatakan bahwa secara parsial variabel reputasi 

kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay.  

Kata Kunci: audit delay, reputasi kantor akuntan publik, pertambangan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham yang dapat 

digunakan oleh investor sebagai pedoman untuk berinvetasi di pasar modal, satu 

diantaranya adalah Indeks Sektoral. Indeks sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 

Januari 1996 dengan nilai awal indeks adalah 100 untuk setiap sektor dan 

menggunakan hari dasar tanggal 28 Desember 1995. Semua emiten dalam Indeks 

Sektoral kemudian diklasifkasikan ke dalam sembilan sektor menurut klasifikasi 

industri dengan tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor 

tersier. Kemudian semua emiten yang tercatat di BEI diklasifikasikan ke dalam 

sembilan sektor menurut klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI, yang diberi 

nama JASICA (Jakarta Industrial Classification), (Buku Panduan Indeks Harga 

Saham 2010:5). 

Tabel 1.1  

Sembilan Sektor Klasifikasi Industri Menurut Bursa Efek Indonesia  

No Klasifikasi Industri Sektor 

1 Pertanian 
Premier (Ekstraktif) 

2 Pertambangan 

3 Industri Dasar Dan Kimia 
Sekunder (Industri 

Pengolahan/Manufaktur 
4 Aneka Industri 

5 Industri Barang Konsumsi 

6 Properti Dan Real Estate 

Tersier (Industri 

Jasa/Non-Manufaktur 

7 Infrastruktur, Utilitas Dan Investasi 

8 Keuangan 

9 Perdagangan, Jasa, Dan Investasi 

Sumber : Buku Panduan Indeks Harga Saham 2010:05
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Sektor pertambangan tergolong dalam sektor primer (perusahaan 

ekstraktif). Pada tahun 2017, jumlah emiten dalam sektor pertambangan yang 

tercatat di BEI berjumlah 43 emiten. Sektor ini dikelompokkan dalam empat 

subsektor, yaitu subsektor batubara yang terdiri dari duapuluh tiga emiten, 

subsektor minyak gas dan bumi yang terdiri dari sembilan emiten, subsektor logam 

dan mineral lainnya yang terdiri dari sembilan emiten, dan subsektor batu-batuan 

yang terdiri dari dua emiten. 

Seiring berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan go publik di 

Indonesia, permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi 

bagi para pengguna laporan keuangan juga semakin tinggi. Laporan keuangan 

merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi yang bermanfaat bagi 

penggunanya seperti investor, calon investor, manajemen perusahaan dan para 

pengguna lainnya sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan. 

Para pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan 

tepat waktu yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut PSAK 1 (IAI, 2014:17), tujuan dari laporan keuangan adalah 

 “Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan 

 dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

 pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

 juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

 sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”  

Karena laporan keuangan menjadi syarat penting dalam perusahaan yang 

sudah terdaftar di bursa efek (go public), maka setiap perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disajikan 
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sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan telah diaudit oleh akuntan publik 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang “Peraturan Pasar Modal” menyatakan bahwa semua perusahaan yang 

terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala 

kepada Bapepam (sekarang OJK) dan mengumumkan kepada masyarakat.  

Dalam Arens et al (2010:184), SAS I (AU 110) menyatakan bahwa tujuan 

dari audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan 

pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum 

(GAAP). Sedangkan menurut Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2011:37), dalam 

bab kerangka kerja konseptual yang mendasari akuntansi keuangan menyatakan 

bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah karakteristik kualitatif utama 

dalam mendukung relevansi laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan akan 

berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar 

modal. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, maka dikenakan 

sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. Pada tanggal 30 September 2003 Bapepam memperketat peraturan dengan 

dikeluarkannya lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 

yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan auditor 

independen harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir 

bulan ke-tiga (90 hari) setelah tanggal tutup tahun buku perusahaan.  
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Apabila terjadi keterlambatan dalam proses penyampaian laporan keuangan 

tahunan, perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan 

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 

tentang Peraturan Nomor 1-H Tentang Sanksi. Perusahaan Tercatat yang 

melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa akan dikenakan sanksi mulai dari 

Peringatan I sampai dengan Peringatan III, denda setinggi-tingginya Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga penghentian sementara perdagangan 

efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa. Sanksi administratif mengenai 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 63 huruf e. Pasal tersebut menyatakan 

bahwa emiten dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap 

hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan bahwa jumlah 

keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

Menurut Ashton et.al (1987) dalam Septariani (2016:4), mengatakan “Audit 

delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan 

sampai tanggal laporan audit dikeluarkan”.  

Jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal 

ditandatanganinya laporan audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi 

tersebut dipublikasikan (Rolinda (2007:110) dalam Febrianty, (2011:296)). 

Menurut Sulistiyo (2010:6) dalam Dewi dan Pamudji (2013:2) menyatakan: 

“Ketepatan waktu merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh 

 perusahaan karena: 1) Memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal 

 Indonesia dan menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham 

 perusahaan: 2) Memenuhi hak investor publik yang menanamkan modal di 

 perusahaan untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan segera: 

 3) Meningkatkan good governance emiten di Indonesia: dan 4) Menjaga 

 image atau citra perusahaan di mata publik.” 
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Salah satu solusi dari BEI untuk mengantisipasi terjadinya audit delay yang 

ada di Indonesia, BEI mengeluarkan kebijakan peringatan tertulis, dimulai dari 

peringatan tertulis I yang akan dikenakan pada perusahaan yang mangkir untuk 

menyampaikan laporan keuangan auditan pada tanggal 30 Maret atau bulan ketiga 

(90 hari) setelah tanggal tutup tahun buku perusahaan hingga peringatan tertulis III 

beserta denda jika perusahaan masih membandel tidak menyampaikan laporan 

keuangan auditannya. 

Dengan adanya kebijakan oleh BEI tersebut harusnya dapat membuat para 

emiten memperbaiki kualitas penyampaian laporan keuangan auditannya, namun 

setiap tahunnya masih ada saja emiten yang tetap mangkir dari kewajiban 

penyampaian laporan keuangan auditannya. Berikut daftar keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada indeks sekoral per 

31 Desember setiap periode pnelitia (2013-2017) yang diumumkan oleh Bursa Efek 

Indonesia dan diberi peringatan tertulis III. 

Tabel 1. 2 

Daftar Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Yang 

Terdaftar di Indeks Sektoral Bursa Efek Indonesia.  

Tanggal Berakhir Laporan 

Keuangan 

Jumlah Perusahaan Yang 

Terlambat 

31 Desember 2013 5 Perusahaan 

31 Desember 2014 6 Perusahaan 

31 Desember 2015 18 Perusahaan 

31 Desember 2016 28 Perusahaan 

31 Desember 2017 26 Perusahaan 

Sumber: Olah Data Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan 

Setiap Periode Oleh Idx.co.id 
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Berdasaran Tabel 1.1 diatas, daftar perusahaan yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangan auditan tidak berkurang, akan tetapi malah 

bertambah dari tahun ketahun, walaupun pada tahun 2017 perusahaan yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangan mengalami penurunan akan tetapi 

penurunan tersebut tidak signifikan.  Meski peraturannya sudah jelas menyatakan 

bahwa setiap keterlambatan pelaporan keuangan auditan akan diberikan surat 

peringatan dan juga denda uang, entitas yang terlamabat melaporkan laporan 

keuangan auditannya juga bisa dekanakan sanksi suspensi perdagangan saham di 

pasar modal jika entitas tersebut belum juga melaporkan laporan keuangan dan 

belum melakukan pembayaran denda setelah diberikan surat peringatan I, II, dan 

III.  

Pada peringatan tertulis III yang dikeluarkan oleh BEI untuk laporan 

keuangan tahun buku 31 Desember 2017, terdapat 26 emiten yang mangkir 

melaporkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017 dan dikenakan denda 

sebesar Rp.150.000.000. Berikut adalah daftar emiten yang mendapat peringatan 

tertulis III yang dikeluarkan oleh BEI pada 08 Juni 2018. (www.idx.co.id, 08 Juni 

2018). 
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Tabel 1. 3 

Daftar Perusahaan Yang Tercatat Terlambat Menyampaikan 

Laporan Keuangan Auditan Yang Berakhir per 31 Desember 2017 

No Jenis Sektor 

Jumlah 

Emiten 

Tercatat 

Jumlah 

Emiten 

Terlambat 

Persentase 

Sektor Audit 

Delay 

1 
Perdagangan, Jasa dan 

Investasi  
110 3 3% 

2 
Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi  
56 4 7% 

3 Keuangan  89 0 0% 

4 Industri Dasar dan Kimia 66 1 2% 

5 Properti dan Real Estate  63 3 5% 

6 Pertanian  21 3 14% 

7 Pertambangan  43 7 16% 

8 Industri Barang Konsumsi 39 3 8% 

9 Aneka Industri  42 2 5% 

Sumber: Olah Data Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan Yang 

Berakhir 31 Desember 2017:5 

Dari table 1.3 menunjukkan bahwa sektor pertambangan pada tahun 2017 

adalah sektor yang paling signifikan di antara sektor-sektor lainnya yang terlambat 

dalam menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 

2017 (audit delay). Hasil persentase keterlambatan laporan keuangan auditan pada 

sektor pertambangan yakni pada persentase 16% dimana jumlah ini merupakan 

persentase keterlambatan terbesar di tahun 2017 dengan perusahaan yang 

mengalami audit delay sebanyak 7 perusahaan dari 43 perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. Ketujuh perusahaan sektor pertambangan yang diberikan 

surat peringatan III dan denda Rp.150.000.000, adalah PT Apexindo Pratama Duta 

Tbk (APEX), PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK), PT Benakat Integra Tbk 
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(BIPI), PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT Energi Mega 

Persada Tbk (ENRG), PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), PT Grada Tujuh Buana Tbk 

(GTBO). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak 

seharusnya mengalami audit delay dikarenakan akan membuat citra perusahaan 

akan menjadi buruk dan dapat mempengaruhi spekulasi dalam perdagangan saham 

perusahaan di Indonesia. Selain itu ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan dianggap sangat penting agar nilai informatif pada laporan keuangan 

tidak kehilangan relevansinya, maka penulis menarik untuk meneliti audit delay 

sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengatasi audit delay di Indonesia yang 

kemudian dapat meningkatkan good governance emiten di Indonesia. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi audit delay, salah satunya 

adalah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut Rizky Aryanti (2017:6-8) 

Kantor Akuntan Publik yaitu lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan 

sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya, dan menurut 

Undang Undang Republik Indonesia no 5 (2011:2) Kantor Akuntan Publik, yang 

selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. 

Menurut Prameswari dan Yustrianthe (2015:4), ukuran reputasi kantor 

akuntan publik dibagi menjadi dua yaitu kantor akuntan publik the big four dan 

kantor akuntan publik non the big four. Kantor akuntan publik the big four antara 



9 

 

 

lain Ernest & Young, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Price Waterhouse 

Coopers, dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rolinda. (2007:114) dalam penelitian 

Febrianty (2011:306) menyatakan bahwa 

“Kantor Akuntan Publik internasional atau yang di kenal dengan the Big 

 Four dianggap dapat melaksanakan auditnya secara efisien dan memiliki 

 jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada 

 waktunya. Kantor Akuntan Publik yang besar memperoleh insentif yang 

 tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan 

 Kantor Akuntan Publik lainnya. Waktu audit yang lebih cepat adalah cara 

 bagi Kantor Akuntan Publik besar untuk mempertahankan reputasinya, 

 karena jika tidak menyelesaikan audit dengan cepat maka untuk tahun yang 

 akan datang mereka akan kehilangan kliennya”. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham 

Hartono Putro dan Drs. Agus Endro Suwarno, M.S.i. (2017:421) serta Rani 

Nasandra dan Muhammad Abdul Aris (2017:437) yang menyatakan bahwa reputasi 

kantor akuntan publik memberikan pengaruh kepada audit delay. Hasil penelitian 

berbeda dikemukakan oleh Dyah Aulia Rachman dan Lilis Ardini (2016:11) serta 

penelitian dari Rizky Ariyanti dan Sapari (2017:21) yang menunjukan bahwa 

reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari objek 

sampel yang diambil. Pada peneliian ini objek sampel yang digunakan adalah 

perusahaan yang bergerak pada industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan 2017. Penulis tertarik untuk meneliti 

kembali apakah hasil penelitian tersebut masih relevan bila diterapkan pada laporan 

keuangan auditan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun buku 2013 sampai dengan 2017. Selain itu, adanya ketidakkonsistenan hasil 
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dalam penelitian-penelitian sebelumnya membuat penelitian ini masih relevan 

untuk dikaji ulang dengan variabel baru dan objek penelitan yang berbeda. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis termotivasi 

untuk meneliti tentang audit delay dalam penyusunan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay. (Studi 

Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013 – 2017)”. 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat identifikasi 

permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Audit delay pada perusahaan sektor pertambangan periode 2013-2017 

2. Reputasi kantor akuntan publik pada perusahaan sektor pertambangan periode 

2013-2017. 

3. Masih banyaknya perusahaan go publik mengalami keterlambatan didalam 

penyampaian laporan keuangan auditan sehingga akan berpengaruh terhadap 

kepercayaan para pemegang saham. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah reputasi kantor akuntan publik pada perusahaan sektor 

pertambangan tahun buku 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 
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2. Apakah audit delay yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan 

tahun buku 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap audit 

delay secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan tahun buku 2013-

2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Reputasi kantor akuntan publik pada perusahaan sektor pertambangan tahun 

buku 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Audit delay yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan tahun buku 

2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap audit delay secara parsial 

pada perusahaan sektor pertambangan tahun buku 2013-2017 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan antara lain : 

1. Bagi Akademik 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan pada 

penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang kajian mengenai audit delay. 
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2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak 

perusahaan dan para investor untuk lebih memahami tentang hubungan 

reputasi kantor akuntan publik terhadap audit delay pada perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat lebih 

mengantisipasi ataupun memberikan penanganan yang tepat atas kondisi 

tersebut. 

3. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

mahasiswa dan seluruh civitas akademik Universitas Winaya Mukti dalam 

melakukan penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap 

audit delay pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Pengertian Auditing  

Menurut Arens et al. (2010:4) dalam bukunya menjelaskan bahwa,  

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 

 menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan 

 kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

 kompeten dan independent.” 

Menurut Agoes (2012) dalam Putri dan Asyik (2015:5) menyatakan: 

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

 sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang 

 telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan 

 bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan 

 pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut” 

Menurut American Accounting Association dalam Rahayu (2013:1): 

“Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan 

 mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-asersi 

 tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk 

 menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan kriteria 

 yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna 

 informasi tersebut.” 

Dari pernytaaan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan, auditing 

adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa 

ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada 

pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen.
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Bukti yang dimaksud dalam pengumpulan dan pengevaluasian adalah 

informasi yang digunakan oleh auditor dalam menentukan kesesuaian informasi 

yang sedang di audit dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti harus cukup memadai 

dan sesuai dengan kriteria yang ada, yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan.  

Seseorang yang kompeten dan independen artinya adalah auditor harus 

mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria dan mampu menentukan jumlah 

bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. 

Auditor memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal.  

2.1.1.1. Standar Auditing 

Dalam bukunya, Arens et al. (2010:42) menyatakan standar auditing sebagai 

berikut:  

“Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor 

 memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan 

 keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas 

 profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, 

 dan bukti.”  

Sedangkan menurut PSA No.01 (2001:150.1), menyatakan: 

“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “prosedur” 

 berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” 

 berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan 

 berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur 

 tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, 

 berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga 

 berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan 

 auditnya dan dalam laporannya.” 

Kemudian menurut Mulyadi (2011:16), standar auditing yakni: 

“standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan semua Pernyataan standar 

 Auditing (PSA) yang berlaku. Sepuluh standar auditing dibagi menjadi tiga 

 kelompok, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar 

 pelaporan. Standar umum mengatur syarat-syarat diri auditor, standar 
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 pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar 

 pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan 

 hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan 

 standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institute Akuntan 

 Publik Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA 

 Seksi 150).” 

 Dari pernytaaan-pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

standar auditing adalah acuan atas kinerja atau ukuran mutu kinerja dari auditor, 

standar auditing disusun untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. standar auditing terdiri dari 

sepuluh standar dan semua pernyataan standar auditing (PSA) yang berlaku. 

Sepuluh standar auditing dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu standar umum, 

standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. 

Standar auditing dalam PSA No.1 (SA Seksi 150:1) disajikan sebagai 

berikut:  

1.  Standar Umum  

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.  

2.  Standar Pekerjaan Lapangan  

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya  

b. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang dilakukan  

c. Bukti audit kompeten yang harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit.  

3.  Standar Pelaporan  

a. Laporan auditor harus menyataan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

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

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.  

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus 

dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan 

keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas 

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 

2.1.1.2. Jenis Jenis Audit 

Menurut Mulyadi (2011:30) menyatakan bahwa “auditing umumnya 

digolongkan menjadi 3 golongan: auditing laporan keuangan, audit kepatuhan, dan 

audit operasional.”. Berikut adalah pengertian dari masing-masing jenis audit: 

1. Audit Laporan keuangan  

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan 

mengevaluasi bukti tentang laoran-laporan entitas dengan maksud agar 

dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah 

disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Secara signifikan, audit 

laporan keuangan dapat menurunkan risiko investor dan kreditur dalam 

membuat berbagai keputusan investasi dengan tidak menggunakan 

informasi yang bermutu rendah.  

2. Audit Kepatuhan  

Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa 

bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi 

suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan atau peraaturan 

tertentu. Laporan audit kepatuhan umumnya ditujukan kepada otoritas 

yang menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri dari ringkasan 

temuan atau penyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan 

kriteria tersebut.  

3. Audit Operasional  

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan 

mengevaluasi bukti-bukti tentag efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi 

entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. 
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2.1.1.3. Jenis Jenis Auditor 

Menurut Arens et al. (2010:19) terdapat tiga jenis auditor yang berpraktik 

saat ini, diantaranya sebagai berikut:  

1. Auditor Independen  

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), 

bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis auditeenya. 

Independen sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, 

objektif pada permasalahan yang timbul, dan tidak memihak pada 

kepentingan manapun.  

Kriteria yang harus dipatuhi oleh auditor independen adalah Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP), dan Kode Etik Akuntan Publik. Auditor independen memiliki 

hubungan profesional dengan manajemen perusahaan, dewan komisaris 

dan komite audit, internal auditor dan pemegang saham dalam 

melaksanakan pekerjaannnya yaitu melakukan audit atas laporan 

keuangan suatu organisasi.  

2. Auditor Pemerintah  

Auditor pemerintah berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di 

Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secra fungsional atas 

pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tingkat tertinggi, Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat 

Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. 

Auditor pemerintah memiliki fungsi melakukan audit atas keuangan 

negara pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah.  

3. Auditor Internal  

Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit, Auditor internal 

dibutuhkan oleh manajemen dalam membantu mengendalikan operasi 

perusahaan. Tujuan keberadaan auditor internal adalah untuk membantu 

manajemen dalam rangka mengendalikan operasi perusahaan agar dapat 

mencapai tujuan organisasi dengan ekonomis, efisien, dan efektif. 

 

2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 

aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2015:19). 
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Adapaun pengertian laporan keuangan menurut Kieso, Weygrandt, dan 

Warfield (2011:2). Mengatakan: 

“Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menampilkan 

sejarah perusahaan yang di kuantifikasi dalam nilai moneter.” 

Kemudian menurut Hartono & Rahmi (2018:20) mengatakan bahwa:  

“Laporan keuangan merupakan catatan tentang informasi keuangan 

 perusahaan (Laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas 

 dan catatan atas laporan keuangan) pada suatu periode akuntansi yang 

 menggambarkan kondisi atau kinerja perusahaan tersebut.” 

Dari pernytaaan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi tentang informasi keuangan 

perusahaan (laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan) yang mempunyai peranan penting sebagai sarana 

komunikasi suatu perusahaan kepada pihak pihak yang membutuhkannya dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan ini meliputi investor, 

kreditor manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah. Laporan keuangan 

juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya. 

Tujuan khusus aporan keuangan menurut Hery (2015:19) mengemukakan 

dalam bukunya bahwa “Tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement 

No. 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (GAAP)”.  
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Lebih lengkap tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement No. 4 

adalah: 

a. memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya 

 ekonomi dan kewajiban perusahaan, 

b. memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan 

 bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba, 

c. memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam 

 menghasilkan laba,  

d. memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan 

 aset dan kewajiban, dan 

e. mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para 

 pemakai laporan. 

Sedangkan menurut pernyataan Standar Laporan Keuangan (PSAK) No. 1 

(2014:1.3) menjelaskan bahwa:  

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai 

 posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat 

 bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 

 keputusan ekonomik. Laporan Keuangan juga menunjukan hasil 

 pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

 dipercayakan kepada mereka.” 

Dari pernyataan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi keuangan suatu entitas 

(perusahaan) mulai dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

yang bermanfaat serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum 

(GAAP) sehingga dapat dijadikan acuan bagi para pengguna laporan keuangan 

untuk mengambil keputusan ekonomik. 

2.1.2.1 Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Kerangka Konseptual 

Pelaporan Keuangan IAI (2015: 7) yakni: 

“Merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan 

 berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok 

 laporan keuangan, yaitu:  
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1. Dapat dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan 

hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk 

dapat dipahami oleh pengguna tertentu.  

2. Relevan 

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, 

atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di 

masa lalu.  

3. Keandalan 

Agar bermanfaat informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus 

atau jujur (faithful representation) dari seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi 

dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, 

antarperiode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.”. 

 

Menurut Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2011:37), menyatakan 

 “relevansi dan reliabilitas merupakan dua kualitas primer yang membuat 

 informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan”. Lalu 

 menyatakan juga “Informasi tentang sebuah perusahaan akan lebih berguna 

 jika bisa di perbandingkan dengan informasi serupa menyangkut 

 perusahaan lain (komparabilitas) dan dengan informasi serupa dari 

 perusahaan yang sama pada periode waktu yang berbeda (konsistensi)”.  
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Lalu Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2011:37) juga menjelaskan agar 

informasi menjadi bermanfaat, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik 

yang telah di identifikasikan oleh IFRS, yaitu:  

1. Kualitas Primer  

A. Relevansi  

Agar relevan informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan 

dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka 

informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang 

diambil. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat 

prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa 

depan. Agar relevan, informasi harus memiliki nilai prediktif atau nilai 

umpan balik, dan harus disajikan secara tepat waktu.  

1) Nilai prediktif atau umpan balik 

Informasi memiliki peran penting dalam menguatkan atau mengoreksi 

harapan-harapan sebelumnya. Keputusan jarang sekali dibuat secara 

terpisah. Informasi mengenai hasil dari satu keputusan seringkali 

merupakan masukan kunci dalam pengambilan keputusan berikutnya. 

Akuntansi idealnya menyajikan jasa yang sama untuk investor, dengan 

memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi investasi mereka 

sepanjang waktu. 

2) Ketepatan waktu  

Informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, informasi harus 

tersedia kepada pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut 

kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. 

Ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan 

keuangan. Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan 

harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan 

perubahan keadaan perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi 

prediksi dan keputusan pemakai.  

B. Reliabilitas  

Informasi akuntan dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan 

secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias. Reliabilitas sangat 

diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu atau 

keahlian untuk mengevaluasi sisi faktual dari informasi agar informasi 

reliabiltas maka diperlukan :  

1) Daya-uji (verifiability)  

Ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen, dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang 

serupa. Jika tidak, maka laporan keuangan dikatakan tidak dapat 

diverifikasi. Auditor tidak boleh memberikan pendapat untuk laporan 

keuangan semacam itu. 

2) Ketepatan penyajian (representational faithfulness)  
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Berarti bahwa angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan 

mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi.  

3) Netralitas (neutrality)  

Informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai 

tertentu. Informasi yang disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias. 

Bias, menurut IFRS adalah kecenderungan dari suatu ukuran untuk jatuh 

lebih sering pada satu sisi daripada sisi yang lain dari yang dimaksudkan 

bukan cenderung jatuh secara sama pada masing-masing sisi.maka bebas 

dari bias berarti kemampuan prosedur pengukuran untuk memberikan 

suatu deskripsi akurat dari atribut yang dipertimbangkan itu.  

2. Kualitas Sekunder  

A. Komparabilitas  

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas 

jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Komparabilitas 

memungkinkan pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan riil 

dalam peristiwa ekonomi antar perusahaan.  

B. Konsistensi  

Apabila sebuah entitas mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama 

untuk kejadian-kejadian yang serupa, dari periode ke periode, maka 

entitas tersebut dianggap konsisten dalam menggunakan standar 

akuntansi. Perusahaan dapat mengganti satu metode akuntansi dengan 

metode akuntansi lainnya, tetapi perusahaan harus dapat menunjukkan 

bahwa metode yang baru lebih baik daripada metode sebelumnnya. 

Kemudian sifat dan pengaruh perubahan akuntansi, serta alasannya harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya 

perubahan. Jika prinsip akuntansi telah berubah, maka auditor harus 

memberitahukannya dalam paragraf penjelas dari laporan audit. 

 

2.1.2.2 Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia 

Penyampaian laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 86 ayat 

1a menjelaskan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi 

efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada 

Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Perusahaan 

publik juga wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan 

kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek 
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selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa 

tersebut, dijelaskan pada Pasal 86 ayat 1b. 

Bapepam juga mengeluarkan peraturan melalui Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Nomor X.K.2 sebagai lampirannya 

menyebutkan bahwa laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini 

adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. 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 (90 hari). Peraturan yang berlaku 

sejak tanggal 30 September 2003 ini lebih ketat dari peraturan sebelumnya, yaitu 

pada Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

80/PM/1996 yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk 

menyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor 

independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan (120 hari). Laporan keuangan 

yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari: 

1) laporan posisi keuangan (neraca);  

2) laporan laba rugi komprehensif; 

3) laporan perubahan ekuitas; 

4) laporan arus kas; 

5) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau 

Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 
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retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan 

6) Catatan atas laporan keuangan. 

Peraturan X.K.2 tersebut tidak berlaku bagi emiten yang sahamnya tercatat 

di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di Negara lain. Bagi emiten demikian, yang 

dijadikan pedoman adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Nomor KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan 

Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di Negara 

Lain. Peraturan Bapepam Nomor X.K.7 sebagai lampirannya menyebutkan batas 

waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan batas waktu penyampaian 

laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan mengikuti ketentuan 

di negara lain tersebut. 

Tidak hanya Bapepam yang mengeluarkan peraturan. PT. Bursa Efek 

Indonesia, gabungan dari PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek Surabaya, 

juga mengeluarkan peraturan yang diputuskan pada Keputusan Direksi PT. Bursa 

Efek Jakarta Nomor: KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-E tentang 

Kewajiban Penyampaian Informasi. Ketentuan III.1.6 menjelaskan batas waktu 

penyampaian laporan keuangan, baik laporan keuangan interim maupun laporan 

keuangan tahunan. Ketentuan III.1.6.2 menyebutkan bahwa laporan keuangan 

tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan, selambat-

lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tangal laporan keuangan tahunan. 
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Berkaitan dengan peraturan-peraturan tersebut, terlihat jelas bahwa 

ketepatan waktu merupakan suatu keharusan. Apabila terdapat perusahaan yang 

tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, akan dikenakan 

sanksi dan denda sesuai peraturan. hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1995. Pasal 63 huruf e menyatakan bahwa emiten yang 

pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan 

dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Peraturan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT. 

Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-

H Tentang Sanksi. Terdapat lima jenis sanksi yang dikenakan bursa terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tercatat, diantaranya adalah 

peringatan tertulis I, peringatan tertulis II, peringatan tertulis III, denda setinggi-

tingginya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan penghentian sementara 

perdagangan efek perusahan tercatat (suspensi) di Bursa. Khusus bagi perusahaan 

tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan III.1.6 Peraturan Nomor 1-E dikenakan sanksi sebagai berikut: 

II.6.1 Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan 

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

waktu penyampaian laporan keuangan.  

II.6.2 Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak 
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lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap 

tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.  

II.6.3 Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- 

(seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari 

kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, 

perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan 

keuangan, atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi 

kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2.  

II.6.4 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 namum tidak memenuhi kewajiban untuk 

membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 diatas.  

II.6.5 Sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila 

perusahaan tercatat telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 diatas. 

2.1.3.  Pengertian Audit Delay 

Menurut Ashton et.al (1987) dalam Herawati (2015:3), “audit delay adalah 

lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai 

tanggal laporan audit dikeluarkan”.  
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Sedangkan menurut (Sunaningsih, 2014:19)  

“Adanya selisih antara tanggal laporan audit dengan tanggal tutup buku 

laporan keuangan mengisyaratkan pengerjaan proses audit yang dilaksanakan oleh 

auditor cenderung lama, atau disebut dengan audit delay”. 

Kemudian menuru Rachmawati (2008) dalam Hersugondo (2013:4), 

mengatakan bahwa: 

“Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan 

 tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk 

 memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan 

 tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu 31 

 Desember sampai tanggal tertera pada laporan auditor independent”. 

 Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan audit delay merupakan 

rentang waktu penyelesaian pemeriksaan atas laporan keuangan suatu entitas dari 

mulai tanggal akhir tahun fiskal sampai tanggal laporan auditan di keluarkan oleh 

kantor akuntan publik. Dan aduit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan 

informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat 

ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasih yang di publikasikan. 

Menurut Abdula (1996) dalam Hersugondo (2013:5), menyatakan:  

“semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan 

 laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik 

 klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor 

 kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan insider trading dan 

 rumor-rumor lain di bursa saham. Dengan demikian, regulator harus 

 menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan 

 laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten, supaya terjaga 

 reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis 

 di pasar modal.”  

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan 

perusahaan berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut, serta keterlambatan 

informasi juga akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. 
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Pasar modal (Bursa efek Indonesia) dan badan yang berkaitan dengan pasar 

modal di Indonesia disebut sebagai Otoritas Jasa keuangan (OJK), menuntut 

perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menerbitkan laporan keuangan 

yang telah diaudit. Di Indonesia berdasarkan peraturan Bapepam no. X.K.2 tentang 

kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala diatur bahwa laporan keuangan 

tahunan wajib disampaikan ke bursa selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga 

(90 hari) setelah tahun buku berakhir dan telah diperiksa oleh akuntan publik. Jika 

melebihi batas yang telah ditentukan maka diperhitungkan sebagai keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan, ini yang disebut dengan audit delay (Febrianty, 

2011). 

2.1.4. Pengertian Kantor Akuntan Publik 

Dalam penelitian Rizky Ariyanti dan Sapari (2017:4) menyatakan:  

“Kantor Akuntan Publik yaitu lembaga yang memiliki izin dari Menteri 

 Keuangan sebagai wadah bagi kuntan publik dalam menjalankan 

 pekerjaannya. Kantor Akuntan Publik yang bereputasi baik, diperkirakan 

 dapat melakukan audit lebih cepat untuk menyelesaikan auditnya sesuai 

 jadwal sehingga informasi yang didapatkan lebih cepat diterima pengguna 

 laporan keuangan didalam pengambilan keputusan.” 

Menurut Arens et al. (2008:19) dalam Rizky Ariyanti dan Sapari (2017:10): 

“Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan 

 historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Sebutan 

 Kantor Akuntan Publik (KAP) mencerminkan fakta bahwa auditor yang 

 menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi 

 sebagai akuntan public. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau 

 auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.”  

Dari pernytaaan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan Kantor 

Akuntan Publik atau sering di singkat KAP, yaitu lembaga / organisasi akuntan 

publik yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga 

izin dari Menteri Keuangan dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan 
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(OJK) sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. 

Kantor Akuntan Publik yang bereputasi baik, diperkirakan dapat melakukan audit 

lebih cepat untuk menyelesaikan auditnya sesuai jadwal sehingga informasi yang 

didapatkan lebih cepat diterima pengguna laporan keuangan didalam pengambilan 

keputusan.  

Pengklasifikasian KAP dilakukan oleh IAI yang beroperasi di wilayah 

Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Kantor Akuntan Publik the big four dan 

KAP non-big four. Menurut Prameswari dan Yustrianthe (2015:4), dalam 

penelitianya menyatakan: 

“Kategori Kantor Akuntan Publik the big four di Indonesia adalah:  

1. KAP Price Waterhouse Coopers (PWC), bekerjasama dengan KAP Drs. 

Hadi Susanto & Rekan, Haryanto Sahari & Rekan.  

2. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), bekerjasama dengan 

KAP Sidharta & Widjaja.  

3. KAP Ernest & Young (E&Y), bekerjasama dengan KAP Prasetio, 

Sarwoko, dan Sanjadja.  

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte), bekerjasama dengan KAP 

Hans Tuanakotta & Mustofa, Osman Ramli Satrio & Rekan.” 

Audit yang berkualitas dipengaruhi oleh auditor yang berkualitas pula. 

Kualitas auditor sangatlah menentukan kredibilitas laporan keuangan terhadap 

dampak audit delay.  Perusahaan yang akan melakukan audit laporan keuangannya 

memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi yang baik.  Reputasi 

KAP yang baik dapat diandalkan dalam segi pelayanan, kualitas, dan kecepatan 

dalam mengaudit laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki 

reputasi baik diharapkan dapat melakukan audit lebih efisien, dan memiliki 

fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal, sehingga 
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informasi dapat lebih cepat diterima pengguna laporan keuangan didalam 

pengambilan keputusan ekonomi.  

Menurut Kiki Prasilya Putri Dan Nur Fadjrih Asyik (2015:6),  

“Pengauditan atas laporan keuangan menuntut tanggung jawab yang besar, 

 maka pekerjaan profesional KAP menuntut tingkat independensi, dan 

 kompetensi yang tinggi pula. Independensi memungkinkan auditor untuk 

 menarik kesimpulan tanpa bias tentang laporan keuangan yang diauditnya, 

 dan kompetensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara 

 efisien, dan efektif. Adanya kepercayaan atas independensi, dan kompetensi 

 auditor, menyebabkan perusahaan bisa mengandalkan diri pada laporan 

 yang dibuat oleh auditor. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 

 Internasional (KAP) Big Four dianggap lebih berkualitas karena auditor 

 tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan, dan prosedur serta memiliki 

 program audit yang dianggap lebih akurat, dan efektif dibandingkan dengan 

 auditor dari KAP non-Big Four.” 

2.2. Penelitaian Terdahulu 

Berbagai penelitian mengenai audit delay telah dilakukan terlebih dahulu. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay yang dilakukan 

masih memiliki keterbatasan dan inkonsistensi dalam hasil penelitian. Penelitian 

terdahulu yang digunakan sebagai referensi penulis adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1 Rizky 

Ariyant 

dan 

Sapari 

(2017) 

Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap 

Audit Delay Pada 

Perusahaan Liquid 45 

X1 = Total Aset 

X2 = 

Profitabilitas  

X3 = Leverage  

X4 = Opini 

Auditor   

X5 = Ukuran 

KAP 

Y =  Audit 

Delay 

Berdasarkan analisis data 

dengan metode analisis regresi 

linear berganda yang telah 

dilakukan pada perusahaan LQ 

45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2012-

2015 maka dapat disimpulkan, 

total aset, opini auditor dan 

ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Sedangkan profitabilitas dan 

leverage berpengaruh terhadap 

audit delay. 

2 Ilham 

Hartono 

Putro dan 

Drs. 

Agus 

Endro 

Suwarno, 

M.S.i. 

(2017) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Reputasi 

Kap, Profitabilitas, 

Dan Leverage 

Terhadap Audit Delay 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Pertambangan Yang 

Terdaftar Di Bei 

Tahun 2012-2015). 

X1 = Ukuran 

Perusahaan 

X2= Reputasi 

KAP 

X3= 

Profitabilitas 

X4 = Leverage 

Y  =  Audit 

Delay 

Hasil penelitian ini di uji dengan 

metode analisis regresi linear 

berganda dan menunjukan hasil 

bahwa variabel ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan 

leverage tidak ada yang 

berpengaruh terhadap audit 

delay. Sedangkan variabel 

reputasi kap berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Dari tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu di atas, hal-hal yang 

membedakan dengan penelitain yang dilakukan penulis adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian (Reputasi KAP) 

2. Objek penelitian yang di pakai (Perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

indeks sektoral Bursa Efek Indonesia) 

3. Periode tahun buku yang dipakai dalam penelitian (Tahun buku 2013-2017) 

4. Teknik analisis data yang digunakan (Analisis regresi data panel) 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Informasi yang tersaji dalam 

laporan keuangan adalah media komunikasi antara manajemen dan pihak luar 

perusahaan (investor, pemerintah, dan masyarakat). Setiap perusahaan yang 

memutuskan untuk go public memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit 

tepat waktu kepada para pemangku kepentingan terutama investor dan pemegang 

saham. 

Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. 

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomik 

pengguna. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas. Agar informasi menjadi bermanfaat, laporan keuangan harus memenuhi 

karakteristik yang telah diidentifikasikan oleh IFRS, salah satunya yaitu ketepatan 

waktu. Informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, informasi harus tersedia 

kepada pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas 

untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketepatan waktu juga 

menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang 

teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang mungkin akan 

mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Laporan keuangan tahunan harus 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya pada akhir 
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bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (90 hari). Laporan keuangan 

tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang telah di audit. 

Auditing adalah Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti 

tentang informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dilakukan seorang 

yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan 

kewajaran laporan keuangan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek 

Indonesia mewajibkan perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menerbitkan 

laporan keuangan yang telah diaudit ke bursa selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tahun buku berakhir dan telah diperiksa oleh akuntan publik. 

Jika melebihi batas yang telah ditentukan maka diperhitungkan sebagai 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan, ini yang disebut dengan audit delay. 

Salah satu faktor yang dipandang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan (Audti delay) adalah reputasi kantor akuntan publik 

(KAP) yang di tugaskan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan perusahaan. 

2.3.2. Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Audit delay  

Suatu laporan keuangan atau informasi akan kinerja perusahaan dapat 

disajikan dengan akurat dan terpercaya, maka dari itu reputasi kantor akuntan 

publik yang disewa oleh perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan mereka 

menjadi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat 

mengenai kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

 KAP sendiri terbagi menjadi KAP besar atau big four dan non-big four. 

KAP big four umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, 

keahlian, kemampuan auditor, fasilitas, sistem, prosedur pengauditan yang 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

digunakan, pelatihan dan pengakuan internasional), sehingga dapat dikatakan 

kualitas KAP big four lebih berkualitas dibanding KAP non-big four. Sehingga 

KAP yang ber-affiliasi dengan big four akan membuat audit delay menjadi lebih 

pendek. Sejalan dengan penelitian Prameswari dan Yustrianthe (2015:65) yang 

menjelaskan bahwa, KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat 

mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga 

memungkinkan untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki dorongan 

yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga 

reputasinya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa reputasi KAP 

memiliki pengaruh terhadap audit delay. 

Pemaparan kerangka pemikiran dalam bentuk diagram penelitian tersaji 

dalam diagram gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

= Pengujian Secara Parsial 

Reputasi KAP 

 

“Kantor Akuntan Publik yang 

bereputasi baik, diperkirakan 

dapat melakukan audit lebih 

cepat untuk menyelesaikan 

auditnya sesuai jadwal sehingga 

informasi yang didapatkan 

lebih cepat diterima pengguna 

laporan keuangan didalam 

pengambilan keputusan.” Rizky 

Ariyanti dan Sapari (2017:4) 

Audit Delay 

 

Menurut Ashton et.al (1987) 

dalam Septariani (2016:4), 

“audit delay adalah lamanya 

waktu penyelesaian audit dari 

akhir tahun fiskal perusahaan 

sampai tanggal laporan audit 

dikeluarkan.” 
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2.4. Hipotesis 

 Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan pada sub 

bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:  

Reputasi Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap Audit delay laporan keuangan perusahaan-perusahaan sector 

pertambangan tahun 2013-2017.  
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BAB III.  

METODE PENELITIAN 

3.1.   Metode Yang Digunakan 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variabel 

bebas, yaitu pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap audit delay. Jenis 

penelitian yang digunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Menurut 

Sanusi (2011:13), “analisis deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam 

rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang 

berasal dari subjek atau objek penelitian”. Metode deskriptif dalam penelitian ini 

adalah untuk menjawab rumusan masalah deskriptif yaitu, pengaruh reputasi kantor 

akuntan publik terhadap audit delay pada perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun buku 2013-2017. Sedangkan penelitian 

verifikatif menurut Arikunto (2010:28), “pada dasarnya ingin menguji kebenaran 

suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan”. Dalam 

hal ini verifikatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menguji kebenaran 

dari suatu hipotesis. Metode verifikatif dalam penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan masalah verifikatif yaitu: 

1. Untuk mengetahui Reputasi Kantor Akuntan Publik dan audit delay pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017.
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2. Untuk menguji pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap audit 

delay secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan data–data 

berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

buku 2013-2017. 

3.2.  Operasionalisasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2014:38) “variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti dan dapat ditarik kesimpulannya”. Menurut Sekaran 

(2011:115), “variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang 

yang sama atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda”. 

Variabel penelitian ini menggunakan dua kategori utama yaitu variabel independen 

(variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). 

3.2.1 Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2014:64) variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel independen menurut Sanusi (2011:50) adalah suatu 
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variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah Reputasi Kantor Akuntan Publik 

3.2.1.1 Reputasi Kantor Akuntan Publik  

Kantor Akuntan Publik yaitu lembaga / organisasi akuntan publik yang 

memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga izin dari 

Menteri Keuangan dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut 

Arens et al. (2013), Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan 

keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. 

Pengklasifikasian KAP dilakukan oleh IAI yang beroperasi di wilayah 

Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu Kantor Akuntan Publik the big four dan KAP 

nonbig four. Menurut Prameswari dan Yustrianthe (2015:4), dalam penelitianya 

menyatakan  

“kategori Kantor Akuntan Publik the big four di Indonesia adalah:  

1. KAP Price Waterhouse Coopers (PWC), bekerjasama dengan KAP 

Drs. Hadi Susanto & Rekan, Haryanto Sahari & Rekan.  

2. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), bekerjasama dengan 

KAP Sidharta & Widjaja.  

3. KAP Ernest & Young (E&Y), bekerjasama dengan KAP Prasetio, 

Sarwoko, dan Sanjadja.  

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte), bekerjasama dengan KAP 

Hans Tuanakotta & Mustofa, Osman Ramli Satrio & Rekan.” 

Metode untuk mengukur kualitas Kantor Akuntan Publik menggunakan 

variabel dummy, yaitu KAP big four diberi kode 1 dan KAP non-big four diberi 

kode 0. Kode 1 sebagai yang berkualitas serta memiliki reputasi bagus dan kode 0 

merupakan sebagai dasar penentu. Keterangan mengenai jasa KAP yang digunakan 

dapat dilihat dari Laporan Auditor Independen yang dilampirkan pada laporan 
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keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017.  

3.2.2. Variable Dependen 

Sugiyono (2015:64) menyatakan bahwa Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Menurut Sekaran (2011:116) variabel dependen merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan 

adalah audit delay (Y). 

Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-

36/PM/2003, peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2 menyatakan bahwa laporan 

keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang 

lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika melebihi batas yang 

telah ditentukan maka diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan, ini yang disebut dengan audit delay.  

Metode untuk mengukur audit delay adalah dengan cara menghitung 

rentang lamanya hari proses audit dari mulai akhir tahun fiskal sampai di 

keluarkannya laporan keuangan auditan oleh kantor akuntan publik. Dikatakan 

audit delay apabila hasil perhitungan lamanya hari proses audit >90 hari, dan 

dikatakan tidak audit delay apabila hasil perhitungan lamanya hari proses audit <90 

hari. 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variable 

Variable Konsep Dimensi Variable Indikator Skala 

Reputasi 

Kantor 

Akuntan 

Publik 

Kantor Akuntan Publik 

yang bereputasi baik, 

diperkirakan dapat 

melakukan audit lebih 

cepat untuk 

menyelesaikan auditnya 

sesuai jadwal sehingga 

informasi yang 

didapatkan lebih cepat 

diterima pengguna 

laporan keuangan 

didalam pengambilan 

keputusan.” Rizky 

Ariyanti dan Sapari 

(2017:4) 

Menurut Arens et al. 

(2013:35) KAP the big 

four yaitu KAP 1. 

Deloitte Touche 

Thomatsu (Deloitte), 2.  

Ernest & Young (E & 

Y), 3. Price 

Waterhouse Coopers 

(PWC), dan 4. Klynveld 

Peat Marwick 

Goerdeler (KPMG) 

 

 

KAP Big Four = 

1 

KAP Non Big 

Four = 0 

Nominal 

Audit 

Delay  

Menurut Ashton et.al 

(1987) dalam Septariani 

(2016:4), audit delay 

adalah lamanya waktu 

penyelesaian audit dari 

akhir tahun fiskal 

perusahaan sampai 

tanggal laporan audit 

dikeluarkan. 

>90 hari = Audit Delay 

< 90hari = Tidak Audit 

Delay  

Tanggal laporan 

auditor 

independen  – 

Tanggal akhir 

tahun periode 

fiskal 

perusahaan 

Rasio 

Sumber: Diolah oleh penulis. 

3.3. Sumber Dan Cara Penentuan Data 

3.3.1. Sumber Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek 

list, kuesioner (angket terbuka/tertutup), pedoman wawancara dan lainnya. 

Sugiyono (2014:137) menyatakan: 

“Jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi dua yaitu, data 

 primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

 langsung dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan 
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 kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan target sasaran dan 

 dianggap mewakili seluruh populasi. Data sekunder adalah data yang 

 diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung, memiliki hubungan dengan 

 penelitian yang dilakukan.” 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan auditan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan 

mengumpulkan data–data berupa laporan keuangan auditan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

3.3.2. Cara Penentuan Data 

3.3.2.1 Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go public di sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2013-

2017. 

2. Sampel 

Sugiyono (2014:81) dalam bukunya menyatakan : 

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

 populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

 mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

 dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

 diambil dari populasi itu. Peneliti melakukan seleksi terhadap bagian 

 elemen-elemen populasi dengan harapan seleksi tersebut dapat 
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 merefleksikan seluruh karakteristik yang ada. Untuk itu sampel yang 

 diambil dari populasi harus representatif.” 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini merupakan teknik sampling 

yang bersifat purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:85). Penggunaan metode purposive 

sampling didasari atas pertimbangan agar sampel data yang dipilih memenuhi 

kriteria untuk diuji. Kriteria perusahaan yang akan menjadi sampel pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017.  

2. Perusahaan sektor pertambangan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2013-2017.  

3. Perusahaan sektor pertambangan yang mengeluarkan laporan keuangan 

tahunan dan Laporan Audit Independen untuk periode 2013-2017 secara 

berturut-turut.  

Berdasarkan uraian di atas, kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini 

dapat dijelaskan pada tabel.  
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Table 3.2 

Kriteria Pengambilan Sampel 

No Keterangan Total 

Perusahaan 

1 Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 
46 

2 Perusahaan sektor pertambangan yang tidak konsisten 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-

2017. 

(8) 

3 Perusahaan sektor pertambangan yang tidak 

mengeluarkan laporan keuangan tahunan dan Laporan 

Audit Independen untuk periode 2013-2017 secara 

berturut-turut. 

(6) 

Jumlah perusahaan yang digunakan dalam periode penelitian 32 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 160 

Sumber: Olah data oleh penulis dari idx fact book 2013-2015 dan penyampaian 

laporan keuangan auditan periode 2013-2017. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan atau 

scoring (Sugiyono, 2014:6). Data yang dikumpulkan yaitu laporan keuangan 

auditan perusaahan pertambangan periode 2013–2017. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. Studi Pustaka 

Mempelajari literatur – literatur yang berkaitan dengan pembahasan 

masalah dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang dilakukan 

sehingga diperoleh teori – teori yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. 
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2. Studi Lapangan  

Mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

listing (go public) secara konsisten dari periode 2013 sampai dengan 2017 yang 

dijadikan sampel penelitian melalui website resmi perusahaan dan Bursa Efek 

Indonesia, yaitu www.idx.co.id. 

3.5. Rancangan Analisis Dan Uji Hipotesis 

3.5.1. Rancang Analisis 

3.5.1.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Menurut Sugiyono (2015:254), statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data 

dalam statistik deskriptif dapat melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Variabel dalam 

penelitian ini menggunakan skala rasio dan nominal, dimana reputasi kantor 

akuntan publik dan audit delay yang diukur adalah: 

1. Minimum adalah nilai terkecil dari data yang diteliti. 

2. Maksimum adalah nilai terbesar dari data yang diteliti. 

3. Mean adalah nilai rata-rata dari data yang diteliti. Mean didapatkan dari 

total seluruh data dibagi dengan banyaknya data. 
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4. Standar deviasi atau simpangan baku yang digunakan untuk mengukur 

penyebaran nilai dari variabel-variabel yang diteliti serta seberapa dekat 

titik data individu ke mean – atau rata-rata – nilai sampel. 

3.5.1.2. Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Sriyana (2014: 77), data panel merupakan gabungan antara data 

silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Penggunaan data 

panel dapat menjelaskan dua macam informasi, yaitu informasi antar unit (cross 

section) pada perbedaan antar subjek, dan informasi antar waktu (time series) yang 

merefleksikan perubahan pada subjek waktu. Analisis data panel dapat digunakan 

ketika kedua informasi tersebut telah tersedia. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu reputasi kantor akuntan publik. Sedangkan menurut Widarjono 

(2013:353) data panel merupakan penggabungan time series dan cross section yang 

mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree 

freedom yang lebih besar, dan dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada 

penghilangan variabel (omitted variabel). 

Menurut Gujarati (2012:237) kelebihan data panel dibandingkan dengan 

data berkala (time series) dan data individual (cross section) yaitu: 

1. Data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, propinsi, dan 

lain-lain selama beberapa waktu dengan batasan heterogenitas dalam setiap 

unitnya. 

2. Dengan mengombinasikan data berkala dan data individual, data panel 

memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, kurang korelasi antar 

variabelnya, lebih banyak derajat kebebasannya, dan lebih efisien. 
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3. Lebih sesuai untuk mempelajari perubahan secara dinamis, misalnya untuk 

mempelajari pengangguran, perpindahan pekerjaan, atau mobilitas tenaga 

kerja. 

4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu data yang tidak dapat 

diukur oleh data berkala dan data individual, misalnya pengukuran efek 

undang-undang upah minimum regional dapat dipelajari dengan lebih baik 

jika kita mengikutkan variabel gelombang kenaikan upah minimum regional 

dalam setiap wilayah. 

5. Data panel juga dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku, 

misalnya pembelajaran fenomena perubahan skala ekonomi dan teknologi 

dapat dilakukan dengan lebih baik oleh data panel daripada data berkala atau 

data individual. 

6. Dengan membuat data untuk beberapa ribu unit, data panel dapat 

meminimalkan bias yang mungkin terjadi apabila membahasnya dalam 

bentuk agregat.  

Sehingga, persamaan analisis model data panel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

��� = �0 + �1 	�� + 
��         (3.3) 

Keterangan: 

���    = Audit Delay perusahaan i dalam kurun waktu t 

 �   = Konstanta. 

�1     = Koefisien regresi variabel Reputasi Kantor Akuntan 

  Publik. 
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	��    = Reputasi Kantor Akuntan Publik perusahaan-i pada  

  tahun ke-t 


��   =  Error term. 

Menurut Sriyana (2014: 81) terdapat tiga model pendekatan estimasi yang 

biasa digunakan pada regresi data panel, yaitu pendekatan dengan model common 

effect, fixed effect, dan random effect. 

1. Model Common Effect 

Sistematika model common effects adalah menggabungkan antara time 

series dan data cross-section ke dalam data panel (pool data). Dari data tersebut 

kemudian diregresi dengan metode OLS. Persamaan dalam model adalah sebagai 

berikut. 

��� = �0 + �1 	�� + 
��     (3.4) 

2. Model Fixed Effect 

  Hasil suatu regresi diperlukan model yang dapat menunjukkan perbedaan 

konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Model ini 

dikenal dengan model regresi efek tetap (fixed effect). Asumsi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit. 

Model ini merupakan model fixed effect yang paling banyak digunakan. Penelitian 

ini menggunakan metode estimasi Pooled Least Squares (PLS), sehingga cukup 

menggunakan data variabel bebas dan terikat saja, tanpa variabel dummy. 

Persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut. Persamaan dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 
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��� = �0 + �1 	�� + 
��     (3.5) 

3. Model Random Effect 

Model ini diasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan 

oleh residual/error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu 

yang terjadi secara random. Untuk menganalisis dengan metode efek random ini 

ada satu syarat, yaitu objek data Cross section harus lebih besar daripada banyaknya 

koefisien. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asumsi intersep dan 

slope berbeda antar individu. Untuk menggambarkan perubahan intersep sebuah 

persamaan ekonometri dapat dilakukan dengan menambahkan variabel dummy 

berdasar individu (D). Untuk menjelaskan perubahan koefisien/slope dilakukan 

dengan mengalikan variabel dummy berdasar individu (D). Persamaannya sebagai 

berikut. 

��� = �0 + �1	��� + �1���+. . . . . . . . . + ����� +
����1	���+. . . . . . . . . + �����	��� + 
��     (3.6) 

Keterangan: 

Di  = 1 untuk perusahaan i, 0 untuk perusahaan lainnya 

DiXn  = hasil perkalian Di dengan Xn untuk perusahaan i, 0 untuk 

      perusahaan lainnya. 

3.5.1.3. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

Menurut Sriyana (2014: 183) terdapat tiga uji yang bisa dilakukan untuk 

menentukan model estimasi yang paling tepat, yaitu uji F untuk signifikansi fixed 

effects, uji LM untuk signifikansi random effects dan uji Hausman untuk 

signifikansi fixed effects dan random effects. 
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1. Model Common effects Atau Model Fixed effects 

Memilih Model Common effects atau Model Fixed effects Pemilihan model 

dapat dilakukan dengan melakukan uji statistik F. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

H0: Intersep dan slope adalah tetap (model common effects)  

Ha: Slope adalah tetap sedangkan intersep berubah-ubah (model fixed 

effects) 

Jika F-statistik < α (0,05), maka menolak H0 dan menerima Ha., sehingga 

model fixed effects lebih baik digunakan dibandingkan dengan model common 

effects. Namun, jika F-statistik > α (0,05), maka menerima H0 dan menolak Ha., 

sehingga model common effects lebih baik digunakan dibandingkan dengan model 

fixed effects. 

2. Uji Signifikansi Random effects 

Uji signifikansi random effects dilakukan untuk menentukan apakah model 

dengan pendekatan random effects lebih baik dibandingkan dengan model dengan 

OLS pada pendekatan common effects. Metode yang dapat digunakan adalah 

metode Bruesch Pagan yang diformulasikan dalam rumus berikut (Greene, 2000: 

572-573 dalam Sriyana, 2014: 184). 

�� =  ��
������  �∑ �∑ ������ !"�� 

∑ ∑ ������ "�� 
− 1$

�
 (3.7) 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0: Model common effect lebih baik dari model random effects. 

Ha: Model random effects lebih baik dari model common effects. 
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Jika chi-square dengan α = 0,05 < LM-hitung, maka menolak H0 dan 

menerima Ha., sehingga model random effects lebih baik dari model common 

effects. Namun, jika chi-square dengan α = 0,05 > LM-hitung, maka menerima H0 

dan menolak Ha., sehingga model common effect lebih baik dari model random 

effects. 

3. Pemilihan Model Fixed effects atau Model Random effects 

  Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pilihan 

model yang lebih baik di antara model fixed effects dan pada model random effects 

Sriyana (2014:186). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0: Model random effects lebih baik daripada model fixed effects 

Ha: Model fixed effects lebih baik daripada model random effects 

 Jika nilai probabilitas Chi Square < α (0,05), maka menolak H0 dan 

menerima Ha, sehingga model fixed effects lebih baik digunakan dibandingkan 

model random effects. Namun, jika nilai probabilitas Chi square > α  (0,05), maka 

menerima H0 dan menolak Ha., sehingga model random effects lebih baik 

digunakan dibandingkan model fixed effects. 

3.5.2.  Pengujian Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi (Adjusted %�) 

  Koefisien determinasi memberikan indikasi pada ketepatan garis regresi 

dengan datanya (goodness of fit). Artinya, koefisien determinasi ini akan 

menggambarkan kesesuaian garis regresi yang dibentuk dengan data. Koefisien 

determinasi memiliki nilai antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilainya maka 
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menunjukkan semakin eratnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat (Sriyana, 2014: 39 dan 53). 

2. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t) 

 Dalam Sriyana (2014: 56) Uji hipotesis terhadap masing-masing koefisien 

regresi merupakan langkah penting dalam analisis ekonometrika. Uji ini dapat 

dilakukan dengan uji t. Dengan asumsi menggunakan α = 5%, dapat dilakukan uji 

hipotesis terhadap masing-masing variabel bebas. Hipotesis statistik dalam 

penelitian ini adalah: 

H0: β1 ≤ 0 

Ha: β1 > 0 

Hipotesis uji t berdasarkan perumusan hipotesis adalah sebagai berikut. 

H01: Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Ha1: Reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

a. Jika p-value < α (0,05), maka menolak H0 dan menerima Ha., sehingga 

secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika p-value > α (0,05), maka menerima H0 dan menolak Ha., sehingga 

secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Analisa Statistik Deskriptif 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Variabel independen penelitian adalah reputasi kantor 

akuntan publik, sedangkan variabel dependennya adalah audit delay. Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013 – 2017, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder berupa laporan keuangan auditan perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

Tabel 4.1 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

   
    Audit Delay Reputasi Kap 

   
    Mean  93.21250  0.537500 

 Median  79.00000  1.000000 

 Maximum  1024.000  1.000000 

 Minimum  17.00000  0.000000 

 Std. Dev.  106.5344  0.500157 

 Skewness  6.730279 -0.150424 

 Kurtosis  53.08065  1.022627 

   

 Observations  160  160 

   Sumber: Olah data peneliti dengan aplikasi Eviews 9 
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Berdasarkan data pada table 4.1 dapat dilihat nilai rata-rata indikator audit 

delay sebesar 93.21 dan deviasi standarnya 106.54. Maka nilai rata- rata audit 

delay lebih kecil daripada nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan pada variabel 

Y audit delay memiliki data yang bervariasi atau heterogen. Sedangkan nilai rata-

rata variabel X reputasi kantor akuntan publik sebesar 0.54 dan nilai deviasi 

standarnya 0.50. hal ini menunjukkan bahwa pada variabel reputasi kantor akuntan 

pubik memiliki data yang cenderung tidak bervariasi atau homogen. Berikut 

penjelasan masing-masing variabel operasional sesuai dengan hasil pengujian 

statistik deskriptif. 

4.1.1.1 Analisa Statistik Deskriptif Reputasi Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik yang bereputasi baik, diperkirakan dapat melakukan 

audit lebih cepat untuk menyelesaikan auditnya sesuai jadwal sehingga informasi 

yang didapatkan lebih cepat diterima pengguna laporan keuangan didalam 

pengambilan keputusan.” Rizky Ariyanti dan Sapari (2017:4). 

 Pada penelitian ini digunakan variabel dummy untuk menilai reputasi kantor 

akuntan publik, dimana angka 1 untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP 

yang berafiliasi dengan The Big Four, dan angka 0 ntuk perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP yang tidak berafiliasi dengan The Big Four. Berikut 

kondisi sampel variabel reputasi kantor akuntan pulik pada perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017: 
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Tabel 4.2  

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Reputasi KAP 

No Kode Perusahaan 
Periode Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 ADRO 1 1 1 1 1 

2 ANTM 1 1 1 1 1 

3 APEX 1 1 1 1 1 

4 ARII 0 0 0 0 0 

5 BSSR 1 0 0 0 0 

6 BYAN 1 1 1 1 1 

7 BORN 1 0 0 0 0 

8 BUMI 0 0 0 0 0 

9 DKFT 0 0 0 0 0 

10 CITA 0 0 0 0 0 

11 CTTH 0 0 0 0 0 

12 DEWA 0 0 0 0 0 

13 DOID 0 0 0 0 0 

14 ELSA 1 1 1 1 1 

15 ENRG 0 0 0 0 0 

16 SMMT 1 1 1 1 0 

17 GEEMS 1 1 1 1 1 

18 HRUM 1 1 1 1 1 

19 ITMG 1 1 1 1 1 

20 PSAB 0 0 0 0 0 

21 MEDC 1 1 1 1 1 

22 MITI 0 0 0 0 0 

23 PTRO 1 1 1 1 1 

24 RUIS 0 0 0 0 0 

25 KKGI 1 0 0 0 0 

26 MYOH 0 1 1 1 1 

27 SMRU 0 0 0 0 0 

28 ESSA 1 1 1 1 1 

29 PTBA 1 1 1 1 1 

30 TINS 1 1 1 1 1 

31 TOBA 1 1 1 1 1 

32 INCO 1 1 1 1 1 

Average 0.538 

Max 1 1 1 1 1 

Min 0 0 0 0 0 

Dev 0.500 

Sumber: Olah data peneliti dari laporan keuangan auditan setiap periode yang di 

terbitkan oleh masing-masing perusahaan sector pertambangan go public. 
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 32 perushaan yang menjadi sampel 

hanya 15 perusahaan yang konsisten menggunakan jasa KAP yang berafililasi 

dengan Big Four selama periode penelitian, yaitu: 

Tabel 4.3 

15 Perusahaan Yang Konsisten Menggunakan Jasa KAP Big Four 

No Nama Perusahaan Kantor Akuntan Pulik 

1 
PT Apexindo Pratama Duta Tbk 

(APEX) 
Satrio Bing Eny & Rekan (Delloite) 

2 PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) Satrio Bing Eny & Rekan (Delloite) 

3 PT Harum Energy Tbk (HRUM) Satrio Bing Eny & Rekan (Delloite) 

4 PT Petrosea Tbk (PTRO) Satrio Bing Eny & Rekan (Delloite) 

5 
PT Golden Energy Mines Tbk 

(GEMS) 

Purwanto, Sungkoro, & Rekan 

(Ernest & Young) 

6 
PT Medco Energi Internasional Tbk 

(MEDC) 

Purwanto, Sungkoro, & Rekan 

(Ernest & Young) 

7 
PT Toba Bara Sejahtera Tbk 

(TOBA) 

Purwanto, Sungkoro, & Rekan 

(Ernest & Young) 

8 PT Adaro Energy Tbk (ADRO) 
Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) 

9 PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) 
Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) 

10 PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 
Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) 

11 
PT Indo Tambangraya Megah Tbk 

(ITMG) 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) 

12 PT Timah Tbk (TINS) 
Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) 

13 PT Elnusa Tbk (ELSA) 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) (2013-2014). 

Purwanto, Sungkoro, & Rekan 

(Ernest & Young) (2015-2017) 

14 
PT Tambang Batubara Bukit Asam 

Tbk (PTBA) 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) (2013-2015). 

Purwanto, Sungkoro, & Rekan 

(Ernest & Young) (2016-2017) 

15 PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) (2013). Siddharta 

Widjadja & Rekan (KPMG) (2014-

2017) 

Sumber: Olah data peneliti dari laporan keuangan auditan setiap periode yang di 

terbitkan oleh masing-masing perusahaan sector pertambangan go public. 
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 PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT Surya Esa Perkasa Tbk 

(ESSA), PT Harum Energy Tbk (HRUM), dan PT Petrosea Tbk (PTRO), yang 

menggunakan jasa dari KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang berafiliasi dengan 

Delloite. Lalu perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), PT Medco 

Energi Internasional Tbk (MEDC), dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) yang 

menggunakan jasa Purwanto, Sungkoro, & Surja yang berafiliasi dengan Ernest & 

Young. Kemudian perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan pubik 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan Rekan yang berafiliasi dengan Price 

Waterhouse Coopers yakni perusahaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Aneka 

Tambang Tbk (ANTM), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Indo Tambangraya 

Megah Tbk (ITMG), dan PT Timah Tbk (TINS).  

Ada juga perusahaan yang selama periode penelitian berganti KAP namun 

tetap memilih jasa KAP yang berafiliasi dengan BigFour yakni, PT Elnusa Tbk 

(ELSA) yang selama dua tahun (2013-2014) menggunakan jasa KAP Tanudiredja, 

Wibisana, Rintis, Dan Rekan (PWC) di 3 tahun berikutnya (2015-2017) 

memutuskan untuk menggunakan KAP Big Four lainnya yakni Purwanto, 

Sungkoro, & Rekan (Ernest & Young), lalu PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

(PTBA) yang pada tahun 2013-2015 menggunakan jasa KAP Tanudiredja, 

Wibisana, Rintis, Dan Rekan (PWC) beralih ke Purwanto, Sungkoro, & Rekan 

(Ernest & Young) di tahun 2016-2017. Dan terakhir PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 

pada tahun 2013 menggunakan jasa KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) lalu beralih ke KAP Siddharta Widjadja & Rekan (KPMG) di tahun 

2014-2017). 
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Tabel 4.4 

12 Perusahaan Yang Konsisten Tidak Menggunakan Jasa KAP Big Four  

No Nama Perusahaan Kantor Akuntan Publik 

1 PT Atlas Resources Tbk (ARII) MOORE STEPHENS 

2 PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) MOORE STEPHENS 

3 PT Citatah Tbk (CTTH) MOORE STEPHENS 

4 PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) MOORE STEPHENS 

5 PT Darma Henwa Tbk (DEWA) RSM-Amir, Aryanto, Mawar 

6 Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) RSM-Amir, Aryanto, Mawar 

7 PT Mitra Investindo Tbk (MITI) PKF-Paul Hadiwinata & Rekan 

8 PT SMR Utama Tbk (SMRU) DFK-Anwar & Rekan 

9 PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 

MAZARS (2013),  

Praxity-Y. Santosa (2014-2015), dan 

RSM-Amir, Aryanto, Mawar (2016-

2017) 

10 PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) 

Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 

(2013-2015), dan  

Teramihardja, Pradhono & Chandra 

(2016-2017) 

11 PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) 

MAZARS (2013),  

HTSGR (2014), dan  

MAZARS (2015-2017) 

12 PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 
MAZARS (2013), dan  

Praxity-Y. Santosa (2016-2017) 

Sumber: Olah data peneliti dari laporan keuangan auditan setiap periode yang di 

terbitkan oleh masing-masing perusahaan sector pertambangan go public. 

Kemudian terdapat 12 perusahaan yang sama sekali tidak menggunakan jasa 

KAP Big Four selama periode 2013-2017, yakni PT Atlas Resources Tbk (ARII), 

PT Central Omega Resources Tbk (DKFT), PT Citatah Tbk (CTTH),PT J 

Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), Radiant 

Utama Interinsco Tbk (RUIS), PT Mitra Investindo Tbk (MITI), PT SMR Utama 

Tbk (SMRU), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Cita Mineral Investindo Tbk 

(CITA), PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID), dan PT Energi Mega Persada Tbk 

(ENRG).  



58 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

5 Perusahaan Yang Tidak Konsisten Menggunakan Jasa KAP Big Four dan 

NonBig Four Selama Periode Penelitian 

No Nama Perusahaan Kantor Akuntan Publik 

1 
PT Baramulti Suksessarana Tbk 

(BSSR) 

Purwantono, Sungkoro & Surja 

(E&Y) (2013) 

Praxity-Y. Santosa (2014) dan 

MAZARS (2015-2017) 

2 
PT Golden Eagle Energy Tbk 

(SMMT) 

Deloitte (2013-2016) dan 

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang 

(2017) 

3 
PT Resource Alam Indonesia Tbk 

(KKGI) 

Purwantono, Sungkoro & Surja 

(E&Y) (2013) dan 

Johan Malonda Mustika & Rekan 

(2014-2017) 

4 
PT Samindo Resources Tbk 

(MYOH) 

Tjahjadi&Tamara (2013),  

Siddharta Widjadja&Rekan (KPMG) 

(2014) dan 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) (2015-2017) 

5 
PT Borneo Lumbung Energi & 

Metal Tbk (BORN) 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan 

Rekan (PWC) (2013) 

MGI-GAR Gideon Adi (2014-2017) 

Sumber: Olah data peneliti dari laporan keuangan auditan setiap periode yang di 

terbitkan oleh masing-masing perusahaan sector pertambangan go public. 

Lalu ada 5 perusahaan yang tidak konsisten menggunakan jasa KAP Big 

Four dan NonBig Four (hanya beberapa periode saja) diantaranya adalah PT 

Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR), PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT), PT 

Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI), PT Samindo Resources Tbk (MYOH), dan. 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN). 

4.1.1.2 Analisa Statistik Deskriptif Audit Delay  

Menurut Ashton et.al (1987) dalam Septariani (2016:4),  

“Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun 

fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan.” 
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Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-

36/PM/2003, peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2 menyatakan bahwa laporan 

keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang 

lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika melebihi batas yang 

telah ditentukan maka diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan, ini yang disebut dengan audit delay. Berikut kondisi sampel variabel 

audit delay pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2013-2017: 

Tabel 4.6  

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Audit Delay 

No Kode Perusahaan 
Periode Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 ADRO 59 58 60 58 59 

2 ANTM 87 62 60 59 68 

3 APEX 59 105 169 150 205 

4 ARII 87 89 90 88 88 

5 BSSR 66 72 43 39 50 

6 BYAN 87 90 91 89 85 

7 BORN 251 1024 833 502 165 

8 BUMI 84 177 274 76 87 

9 DKFT 17 86 22 76 82 

10 CITA 55 82 75 67 71 

11 CTTH 76 68 78 75 81 

12 DEWA 45 51 64 74 122 

13 DOID 57 79 67 74 60 

14 ELSA 58 44 42 39 45 

15 ENRG 87 110 179 171 180 

16 SMMT 86 86 90 83 80 

17 GEEMS 51 41 47 58 59 

18 HRUM 84 89 90 89 87 

19 ITMG 50 49 60 54 53 

20 PSAB 87 89 104 55 86 

21 MEDC 80 84 82 90 96 
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22 MITI 143 82 88 86 87 

23 PTRO 64 64 75 66 59 

24 RUIS 80 80 81 81 85 

25 KKGI 77 40 41 62 59 

26 MYOH 73 77 64 59 79 

27 SMRU 77 79 90 86 80 

28 ESSA 84 84 84 88 86 

29 PTBA 83 82 60 66 67 

30 TINS 73 82 62 59 59 

31 TOBA 80 68 83 89 87 

32 INCO 57 57 56 53 58 

Average 93.213 

Max  251 1024 833 502 205 

Min 17 40 22 39 45 

Dev 106.534 

Sumber: Olah data peneliti dari laporan keuangan auditan setiap periode yang di 

terbitkan oleh masing-masing perusahaan sektor pertambangan go publik. 

Dari hasil pengujian statistik deskriptif, diperoleh bahwa standar deviasi 

pada variabel audit delay dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 106.534 hari dan 

rata-rata lamnaya proses audit selama tahun 2013-2017 selama 93.213 hari.  

Selama periode 2013-2016 proses audit paling lama di mililki oleh PT. 

Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) yakni dengan lamanya proses audit 

selama 251 hari di tahun 2013, 1024 hari pada tahun 2014, 833 hari pada tahun 

2015, dan 502 hari pada tahun 2016, pada tahun 2017 proses audit paling lama 

dialami oleh PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) selama 205 hari.  

Sementara itu lamnaya proses audit terkecil pada tahun 2013 dimiliki oleh 

PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) yaitu selama 17 hari. Lalu pada tahun 

2014 perusahaan dengan lamanya proses audit terkecil dimiliki oleh PT Resource 

Alam Indonesia Tbk (KKGI), yakni 40 hari, kemudian pada taun 2015 oleh PT 

Central Omega Resources Tbk (DKFT) selama 22 hari, ditahun 2016 dimiliki oleh 

PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) dengan lamanya proses audit selama 39 
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hari, dan pada tahun 2017 perushaan dengan lama proses audit terkecil dimiliki oleh 

PT Elnusa Tbk (ELSA) dengan proses audit selama 45 hari. 

Tabel 4.7  

Perusahaan Dengan Audit Delay Diatas Rata-Rata Statistik Deskriptif 

Variabel Audit Delay 

Tahun Perusahaan Audit Delay 

2013 
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 251 

PT Mitra Investindo Tbk (MITI) 143 

2014 

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 105 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 1024 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 177 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 110 

2015 

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 169 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 833 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 274 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 179 

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) 104 

2016 

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 150 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 502 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 171 

2017 

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 205 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 165 

PT Darma Henwa Tbk (DEWA) 122 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 180 

PT Medco Energi Internasional Tbk 96 

Sumber: Olah data peneliti dari laporan keuangan auditan setiap periode yang di 

terbitkan oleh masing-masing perusahaan sektor pertambangan go publik. 

Hasil pengujian deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata lamanya proses 

audit selama tahun 2013-2017 selama 93.213 hari, yang berarti bahwa ada 19 

perusahaan pertambangan yang proses auditnya di atas nilai rata-rata statistik 

deskriptif. Pada tabel 4.7, di tahun 2013 terdapat 2 perusahaan dari 32 sampel yang 

lamanya proses audit diatas nilai rata-rata, di tahun 2014 ada 4 perusahaan, 

selanjutnya di tahun 2015 ada 5 perusahaan, kemudian di tahun 2016 ada 3 
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perusahaan, dan di tahun 2017 ada 5 perusahaan di atas nilai rata-rata dari 32 sampel 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.   

Sesuai dengan ketntuan dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM 

(sekarang OJK) Nomor Kep-36/PM/2003 tentang Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala Perusahaan Atau Perusahaan Publik, yang menyatakan bahwa:  

“laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan 

 pendapat yang lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM (sekarang OJK) 

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

 laporan keuangan tahunan.”. 

Tabel 4.8  

Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 

Auditan (Audit Delay) Kepada OJK Selama Periode Penelitian. 

Tahun Perusahaan Audit Delay 

2013 
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 251 

PT Mitra Investindo Tbk (MITI) 143 

2014 

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 105 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 1024 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 177 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 110 

2015 

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 169 

PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 91 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 833 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 274 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 179 

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) 104 

2016 

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 150 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 502 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 171 

2017 

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 205 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 165 

PT Darma Henwa Tbk (DEWA) 122 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 180 

PT Medco Energi Internasional Tbk 96 

Sumber: Olah data peneliti dari laporan keuangan auditan setiap periode yang di 

terbitkan oleh masing-masing perusahaan sektor pertambangan go publik. 
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Selama periode penelitian (2013-2017) yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangan auditan (>90 hari) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 

2013 sebanyak 2 perusahaan terlambat, yakni PT Mitra Investindo Tbk (MITI) (143 

hari) dan PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) (251 hari), kemudian 

pada tahun 2014 ada 4 perusahaan terlambat, PT Apexindo Pratama Duta Tbk 

(APEX) (105 hari), PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) (1024 hari), 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) (177 hari), dan PT Energi Mega Persada Tbk 

(ENRG) (110 hari). Di tahun 2015 ada 6 perusahaan terlambat menyampaikan 

laporan keuangan auditan, yakni PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) (169 

hari), PT Bayan Resources Tbk (BYAN) (91 hari), PT. Borneo Lumbung Energi & 

Metal Tbk (BORN) (833 hari), PT Bumi Resources Tbk (BUMI) (274 hari), PT 

Energi Mega Persada Tbk (ENRG) (179 hari), dan PT J Resources Asia Pasifik Tbk 

(PSAB) (104 hari), sedangkan pada tahun 2016 terdapat 3 perusahaan yang 

terlambat yakni PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) (150 hari), PT. Borneo 

Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) (502 hari), dan PT Energi Mega Persada 

Tbk (ENRG) (171 hari). Di tahun 2017 ada 5 perusahaan yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangan auditan yakni PT Apexindo Pratama Duta Tbk 

(APEX) (205 hari), PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) (165 hari), 

PT Darma Henwa Tbk (DEWA) (122), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 

(180), dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) (96 hari). 
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4.1.2  Analisa Regresi Data Panel 

4.1.2.1 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel 

Pada penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan 

menggunakan Software Eviews 9. Metode regresi data panel menggunakan tiga 

model yaitu model common effects, fixed effects, dan random effects. Untuk 

menentuka model mana yang paling tepat, maka dilakukan tiga uji, yaitu uji Chow, 

uji Hausman dan uji Lagrange Multiper. 

1. Uji Signifikansi Fixed Effects (Uji Chow) 

Uji Chow digunakan untuk memilih apakah model common effects atau 

model fixed effects. Jika F-statistik < α (0,05), maka menolak H0 dan menerima 

Ha., sehingga model fixed effectss lebih baik digunakan dibandingkan dengan 

model common effectss. Namun, jika F-statistik > α (0,05), maka menerima H0 dan 

menolak Ha., sehingga model common effectss lebih baik digunakan dibandingkan 

dengan model fixed effectss. Hasil uji Chow dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.9  

Hasil Signifikansi fixed effectss (Uji Chow) 
 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 7.958570 (31,127) 0.0000 

Cross-section Chi-square 172.689315 31 0.0000 

     
     Sumber: Output olah data peneliti dari aplikasi Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil uji signifikansi fixed effects, diperoleh nilai probabilitas 

cross-secction F sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa nilal probabilitas F-Statistik 
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< 0,05 maka sesuai ketentuan pengambilan keputusan bahwa Ho ditolak, sehingga 

model yang dapat digunakan adalah model fixed effects, tetapi keputusan 

penggunaan model ini belum merupakan hasil akhir, karena masih terdapat satu 

pengujian lagi antara model fixed effects dan model random effects menggunakan 

uji Hausman. 

2. Pemilihan Model Fixed effectss atau Model Random effectss (Uji 

Hausman) 

Untuk mengetahui model manakah di antara model random effects atau 

model fixed effects yang akan di pakai dalam penelitain ini maka perlu melakukan 

pengujian dengan uji Hausman.  

Jika hasil pengujian prob-value dari cross-section random < 0,05 maka Ho 

ditolak atau regresi data panel menggunakan model fixed effects. Namun, jika hasil 

prob-value dari cross-section random > 0,05 maka Ho diterima atau data panel 

menggunakan model random effects. Berikut hasil pengujian: 

Tabel 4.10  

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test   

Equation: Untitled    

Test cross-section random effects   

      
      Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.   

      
      Cross-section random 0.490591 1 0.4837  

      
      Sumber: Output olah data peneliti dari aplikasi Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil uji Hausman pada tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa 

nilai probabilitas sebesar 0.483 lebih besar dari taraf signifikan alpha 0,05, maka 

sesuai dengan ketentuan bahwa Ho diterima atau penelitian menggunakan metode 

random effects. 
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4.1.2.2 Persamaan Regresi Data Panel 

Berdasarkan hasil pengujian model yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian 

ini adalah model random effects. Berikut merupakan table hasil uji menggunakan 

random effects. 

Tabel 4.11 

Uji Random Effects 
 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 11/01/18   Time: 12:57   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 160  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 119.9755 20.03592 5.988019 0.0000 

X -49.79154 23.65544 -2.104866 0.0369 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 82.07625 0.5900 

Idiosyncratic random 68.41745 0.4100 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.027362     Mean dependent var 32.55982 

Adjusted R-squared 0.021206     S.D. dependent var 69.04305 

S.E. of regression 68.30707     Sum squared resid 737205.2 

F-statistic 4.444793     Durbin-Watson stat 1.513331 

Prob(F-statistic) 0.036585    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.027153     Mean dependent var 93.21250 

Sum squared resid 1755583.     Durbin-Watson stat 0.635479 

     
     Sumber: Output olah data peneliti dari aplikasi Eviews 9.0 
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Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui nilai dari koefisien regresi data 

panel, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

Y = 119.9755 – 49.79154X 

Berdasarkan persamaan regresi yang telah terbentuk di atas, maka dapat di 

uraikan sebagai berikut: 

1. Koefisien intersep sebesar 119.9755 yang berarti apabila variable Reputasi 

KAP (X) bernilai 0 maka audit delay (Y) akan bernilai 119.9755 hari. 

2. Koefisien X sebesar -49.79154 yang berarti jika terjadi perubahan 

kenaikan Reputasi KAP (X) sebesar 1 satuan maka akan mengalami 

penurunan audit delay (Y) sebesar 49.79154 hari. 

4.1.2.3 Pengujian Hipotesis 

1. Koefesien Determinasi (Adjusted ��) 

Tabel 4.12  

Uji Koefisien Determinasi 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.027362     Mean dependent var 32.55982 

Adjusted R-squared 0.021206     S.D. dependent var 69.04305 

S.E. of regression 68.30707     Sum squared resid 737205.2 

F-statistic 4.444793     Durbin-Watson stat 1.513331 

Prob(F-statistic) 0.036585    

     
     Sumber: Output olah data peneliti dari aplikasi Eviews 9.0 

Analisis determinasi memberikan indikasi pada ketepatan garis regresi 

dengan datanya (goodness of fit). Artinya, koefisien determinasi ini akan 

menggambarkan kesesuaian garis regresi yang dibentuk dengan data atau seberapa 

besar variable X memberikan kontribusi terhadap variable Y.  
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Tabel 4.12 merupakan potongan salah satu bagian hasil akhir dari regresi 

data panel menggunakan metode Random Effects. Pada output dapat dilihat nilai 

adjusted R² adalah sebesar 0.021206 yang berarti pada model regresi ini, Reputasi 

KAP (X) memberikan kontribusi terhadap Audit Delay (Y) sebesar 0.021206 atau 

2% dan sisa kontribusi sebesar 98% di jelaskan oleh faktor lainnya seperti rasio-

rasio analisis laporan keuangan, opini auditor, fee audit, ukuran perusahaan, komite 

audit dan variabel lainnya yang tidak diteliti. 

2. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t) 

Uji t (parsial) dilakukan untuk menentukan nilai koefisien regresi terhadap 

variabel terikat (Y) apakah signifikan atau tidak. Ketentuan pengambilan keputusan 

uji parsial yaitu jika nilai probabilitas (P-value) < 0,05 (taraf signifikan 5%) maka 

Ho ditolak yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat secara parsial. Namun, jika nilai probabilitas (P-value) > 0,05 (taraf 

signifikan 5%) maka Ho diterima yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh 

signifkan terhadap variabel terikat secara parsial. 

Tabel 4.13 

Uji Statistik t 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 119.9755 20.03592 5.988019 0.0000 

X -49.79154 23.65544 -2.104866 0.0369 

     
Sumber: Output olah data peneliti dari aplikasi Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.13, Variabel Reputasi Kantor Akuntan 

Publik (X) memiliki nilai probabilitas (p-value) 0.0369 < 0.05, sesuai dengan 

ketentuan pengambilan keputusan maka Ho ditolak yang berarti Reputasi Kantor 

Akuntan Publik (X) memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 
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Audit Delay perusahaan pertambangan terbuka yang terdaftar dalam indeks 

sektorial Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

4.2  Pembahasan Penelitian 

 Perusahaan terbuka (go public) tidak seharusnya mengalami audit delay 

dikarenakan akan membuat citra perusahaan akan menjadi buruk dan dapat 

mempengaruhi spekulasi dalam perdagangan saham perusahaan di Indonesia. 

Selain itu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dianggap sangat penting 

agar nilai informatif pada laporan keuangan tidak kehilangan relevansinya. 

4.2.1 Reputasi Kantor Aukuntan Publik Terhadap Audit Delay. 

Menurut Arens et al. (2008:19) dalam Rizky Ariyanti dan Sapari (2017:10): 

 “Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan 

 historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Sebutan 

 Kantor Akuntan Publik (KAP) mencerminkan fakta bahwa auditor yang 

 menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi 

 sebagai akuntan public. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau 

 auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.”  

Berdasarkan pengujian secara parsial, variabel reputasis kantor akuntan 

publik (X) memiliki nilai probabilitas (p-value) 0.0369 > 0.05, yang berarti Ho 

diterima dimana reputasi kantor akuntan publik (X) memiliki pengaruh signifikan 

dengan arah negatif terhadap audit delay (Y) pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di indeks sektorial Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Uji koefisien 

determinasi menunjukan bahwa keterikatan antara reputasi kantor akuntan publik 

dengan audit delay adalah sebesar 0.021206 yang berarti pada model regresi ini, 

Reputasi KAP (X) memberikan pengrauh signifikan dengan tingkat kontribusi 

terhadap Audit Delay (Y) sebesar 0.021206 atau 2% dan sisa kontribusi sebesar 

98% di jelaskan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. 
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Reputasi Kantor Akuntan Publilk yang disewa oleh perusahaan untuk 

mengaudit laporan keuangan akan berpengaruh terhadap kepercayaan para 

pemangku kepentingan mengenai kredibilitas laporan keuangan yang di hasilkan 

oleh perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik dengan 

reputasi yang tinggi dianggap dapat melaksanakan audit dengan jadwal waktu yang 

sangat ketat agar audit tepat pada waktunya, selain itu mereka memiliki sumber 

daya karyawan dalam jumlah besar sehingga audit dapat di laksanakan lebih efisien 

dan efektif.  

Status sebagai Kantor Akuntan Publik dengan reputasi tinggi juga akan 

memberikan dorongan atau tekanan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya 

lebih cepat guna menjaga reputasinya, karena jika tidak menyelesaikan audit 

dengan cepat maka untuk tahun yang akan datang bisa saja mereka akan kehilangan 

kliennya. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memakai 

jasa Kantor Akuntan Pulik dengan reputasi yang tinggi cenderung tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham 

Hartono Putro dan Drs. Agus Endro Suwarno, M.S.i. (2017:421), yang menyatakan 

bahwa reputasi kantor akuntan publik memberikan pengaruh kepada audit delay. 

Dan bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ariyanti 

dan Sapari (2017:21) yang menunjukan bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-

36/PM/2003, peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2 menyatakan bahwa laporan 

keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang 

lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika melebihi batas yang 

telah ditentukan maka diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan, ini yang disebut dengan audit delay. Berdasarkan data Pengumuman 

Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa 

keuangan (OJK) selama periode 2013 – 2017 sektor pertambangan menjadi sektor 

yang paling sering mengalami audit delay, hal ini menarik perhatian penyusun 

untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sektor pertambangan 

belum optimal dalam ketepatan waktu penyampaian laporan audit kepada otoriras 

yang berwenang. 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh reputasi 

kantor akuntan publik terhadap audit delay pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013 – 2017. Sampel penelitian yang 

digunakan adalah perusahaan pertambangan yang konsisten menerbitkan laporan 

keuangan auditan dan terdaftar di Indeks Sektroial Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017, dengan metode purposive sampling terpilih sebanyak 32 perusahaan 

dengan total sampel sebanyak 160 sampel. 
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 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang berdasarkan 

metode estimasi model data panel yang dilakukan, Random effects menjadi model 

regresi data panel yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil 

pengujian analisis deskriptif dan pengujian analisis regresi data panel menggunakan 

aplikasi EViews 9.0, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Dari hasil pengujian statistik deskriptif reputasi kantor akuntan publik, 

diperoleh bahwa dari 32 perushaan yang menjadi sampel, hanya 15 

perusahaan yang konsisten menggunakan jasa KAP yang berafililasi dengan 

Big Four, kemudian Terdapat 12 perusahaan yang sama sekali tidak 

menggunakan jasa KAP Big Four, dan 5 perusahaan yang tidak konsisten 

menggunakan jasa KAP Big Four dan NonBig Four selama periode 2013-

2017. 

2. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif audit delay dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata lamanya proses audit perusahaan 

pertambangan tahun 2013-2017 adalah selama 93.213 hari, sehingga 

Selama periode 2013-2016 proses audit paling lama di mililki oleh PT. 

Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) yakni dengan lamanya 

proses audit selama 251 hari di tahun 2013, 1024 hari pada tahun 2014, 833 

hari pada tahun 2015, dan 502 hari pada tahun 2016, pada tahun 2017 proses 

audit paling lama dialami oleh PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) 

selama 205 hari. Sementara itu lamnaya proses audit terkecil pada tahun 

2013 dimiliki oleh PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) yaitu selama 

17 hari. Lalu pada tahun 2014 perusahaan dengan lamanya proses audit 
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terkecil dimiliki oleh PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI), yakni 40 

hari, kemudian pada taun 2015 oleh PT Central Omega Resources Tbk 

(DKFT) selama 22 hari, ditahun 2016 dimiliki oleh PT Baramulti 

Suksessarana Tbk (BSSR) dengan lamanya proses audit selama 39 hari, dan 

pada tahun 2017 perushaan dengan lama proses audit terkecil dimiliki oleh 

PT Elnusa Tbk (ELSA) dengan proses audit selama 45 hari. Apabila 

mengacu kepada peraturan BEI Nomor: KEP-306/BEJ/07-2004, dimana 

dalam peraturan tersebut mengatur bahwa perusahaan terbuka yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan (>90 hari) kepada 

Otoritas Jasa Keuangan akan diberikan surat peringatan tertulis III beserta 

denda Rp.150.000.000 

3. Berdasarkan hasil uji parsial (uji statistik t) menggunakan regresi data panel 

dengan model regresi data panel random effects, variabel Reputasi Kantor 

Akuntan Publik memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

Audit Delay perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam indeks sektorial 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

4. Hasil analisis koefisien determinasi menyatakan bahwa Reputasi KAP 

berpengaruh terhadap Audit Delay sebesar 0.021206 atau 2% dan sisa 

kontribusi sebesar 98% di jelaskan oleh faktor lainnya seperti rasio-rasio 

analisis laporan keuangan, opini auditor, fee audit, ukuran perusahaan, 

komite audit dan variabel lainnya yang tidak diteliti. 
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5.2  Saran 

5.2.1 Aspek Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji faktor-faktor lain yang 

diduga memiliki pengaruh terhadap audit delay. Seperti rasio-rasio analisis 

laporan keuangan, opini auditor, ukuran perusahaan, komite audit dan 

variabel lainnya.  

2. Hasil penelitian ini tidak bisa di generalisasi kepada seluruh perusahaan 

karena keterbatasan penelitian yang hanya di lakukan pada perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar pada indeks sektorial Bursa Efek 

Indonesia. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti dengan 

menggunakan sampel perusahaan lain dalam indeks sektorial Bursa Efek 

Indonesia atau bahkan dari dari indeks saham yang lainnya yang ada di 

Buresa Efek Indonesia seperti, indeks Sri-Kehati, LQ45, KOMPAS atau pun 

yang tidak terdaftar di BEI. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian 

agar dapat melihat kecenderungan yang akan terjadi dalam jangka panjang. 

5.2.2  Aspek Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi investor dengan adanya penelitian ini sebaiknya lebih memperhatikan 

dan mengawasi ketepatan waktu pelaporan keuangan, karena jika hal itu 
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terjadi dapat dipastikan bahwa telah terjadi sesuatu masalah dalam 

perusahaan tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan berinvestasi. 

2. Bagi manajemen perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah 

tercatat dalam indeks saham Bursa Efek Indonesia (go public), hasil 

penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses memilih dan 

memutuskan Kantor Akuntan Publik yang tepat untuk di tunjuk dalam 

proses audit laporan keuangan mereka shingga tidak terjadi keterlambatan 

dalam pelaporan keuangan auditan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
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