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ABSTRAK 
 
 

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PERUSAHAAN 
TERHADAP TIMELINESS DAN AUDIT REPORT LAG 

 (Studi empiris pada perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia) 
 
 

Oleh: 
Meivida Medyastanti 

 
Dosen Pembimbing: 

Devi Pusposari, SE., Ak., M.Si 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor internal, yaitu: 
profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor dan klasifikasi 
industri, serta faktor eksternal, yaitu ukuran KAP dan opini audit terhadap 
Timeliness dan Audit Report Lag pada perusahaan publik yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel menggunakan metode Purposive 
Sampling. Dari hasil pengolahan Regresi Logistik pada Timeliness, diketahui 
bahwa koefisien determinasi R2 = 0,115. Artinya seluruh variabel independen 
(profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, klasifikasi 
industri, ukuran kap dan opini auditor) hanya mampu menjelaskan variasi dari 
variabel dependen (Timeliness) adalah sebesar 11,5%. Sedangkan hasil Regresi 
Berganda pada Audit Report Lag, seluruh variabel independen (profitabilitas, 
solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, klasifikasi industri, ukuran kap 
dan opini auditor) dapat menjelaskan variasi pada variabel dependennya (Audit 
Report Lag) adalah sebesar 9,2%. Faktor internal yang secara parsial mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) adalah tingkat 
profitabilitas perusahaan dan faktor eksternal yang berpengaruh signifikan adalah 
ukuran KAP. Sedangkan, faktor internal yang secara parsial mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap audit report lag (ARL) adalah tingkat profitabilitas 
perusahaan dan faktor eksternal yang berpengaruh signifikan adalah opini auditor. 
Hasil dari penelitian ini dapat membantu profesi akuntan publik dalam upaya 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-
faktor dominan yang menyebabkan terjadinya Timeliness dan Audit Report Lag. 
 
 
Kata kunci: timeliness, audit report lag, profitabilitas, solvabilitas, ukuran 
perusahaan, internal auditor, klasifikasi industri, ukuran kap dan opini 
auditor. 
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ABSTRACT 
 
 

THE INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF THE 
COMPANY’S TIMELINESS AND AUDIT REPORT LAG 

 (Empirical Study On Public Companies Listed In The Indonesia Stock Exchange) 
 
 

By: 
Meivida Medyastanti 

 
Advisor Lecturer: 

Devi Pusposari, SE., Ak., M.Si 
 
 
The objective of this research is to investigate the influence of internal factors, 
such as the profitability, the solvability, the firm size, the existence of internal 
auditor division, the industry classification, and the external factor the public 
accountant size and auditor’s opinion toward the Timeliness and Audit Report 
Lag on public companies that listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). The 
research samples were selected by using Purposive sampling method. From the 
results of logistic regression on the Timeliness, it is known that the coefficient of 
determination R2 = 0.115. This means that all independent variables (profitability, 
solvability, firm size, internal auditors, industry classification, size of the public 
accountant office and the auditor's opinion) was only able to explain the variation 
of the dependent variable (Timeliness) is 11.5%. While the results of multiple 
regression on Audit Report Lag, all independent variables (profitability, 
solvability, firm size, internal auditors, industry classification, size of the public 
accountant office and the auditor's opinion) to explain the variation in the 
dependent variable (Audit Report Lag) is 9.2%. Internal factors which partially 
have a significant influence on the timeliness (timeliness) is the level of corporate 
profitability and external factors that significantly influence the size of the public 
accountant office. Meanwhile, internal factors which partially have a significant 
influence on the audit report lag (ARL) is the level of corporate profitability and 
external factors that significantly influence the auditor's opinion. Results from this 
study can help the public accounting profession in an effort to improve efficiency 
and effectiveness of the audit process by controlling the dominant factors that 
cause Timeliness and of Audit Report Lag. 
 
 
Keywords: timeliness, audit report lag, profitability, solvability, firm size, 
internal auditor, industry classification, public accountant size, auditor’s 
opinion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sering 

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun 

pihak eksternal suatu perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1 (2009, par. 07), mengenai laporan keuangan: 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan 
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat 
bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 
keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya 
yang dipercayakan kepada mereka. 

 
Laporan keuangan merupakan media komunikasi bagi pihak manajemen 

perusahaan dengan para pemakai laporan keuangan, seperti pemilik perusahaan, 

investor, kreditur, bank, dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, jasa audit sangat 

dibutuhkan dalam rangka menambah keandalan suatu laporan keuangan. Audit 

adalah jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan dilaksanakan 

oleh seorang auditor yang sifatnya sebagai jasa pelayanan. Tujuan audit atas 

laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas suatu 

kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas 

yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (Boynton et al., 2002:6). 
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Semakin pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak 

peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang 

telah go public diwajibkan melaporkan kondisi keuangannya dalam laporan 

keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM). Ketepatwaktuan (timeliness) dalam melaporkan posisi 

keuangan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatwaktuan (timeliness) dalam 

penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam 

perundang-undangan oleh BAPEPAM. Sejak tanggal 30 September 2003 

BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan mengeluarkan Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.2 dan lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: 

Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 

Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan 

laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada 

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

laporan keuangan tahunan, dari yang sebelumnya 120 hari (Keputusan Ketua 

BAPEPAM Nomor: Kep-80/PM/1996). 

Keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM, maka akan dikenakan 

sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU 

No.8/1995 tentang Pasar Modal Bab XIV pasal 102. Sanksi administratif yang 
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dimaksud dalam undang-undang tersebut dapat berupa: peringatan tertulis, denda 

yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan 

usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan 

persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, dalam UU No.45/1995 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal pasal 63 bagian (e) 

menyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah efektif 

dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian 

laporan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 

500.000.000,00. 

Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu 

sendiri. Jika terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, 

maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dan keandalannya. 

Lamanya waktu penyelesaian audit ini juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

informasi tersebut dipublikasikan. Para pemakai informasi akuntansi tidak hanya 

perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan pembuatan 

keputusannya, tetapi informasi harus bersifat baru. Ketepatan waktu 

mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu 

interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin 

mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan.  

Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku 

pasar modal. Karena laporan keuangan auditan yang didalamnya memuat 

informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan dijadikan 

sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual 
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kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya informasi laba dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga 

saham. Menurut Chambers & Penman (1984) pengumuman laba yang terlambat 

menyebabkan abnormal returns negatif sedangkan pengumuman laba yang lebih 

cepat menyebabkan hal yang sebaliknya. Keterlambatan pelaporan, secara tidak 

langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Courtis (1976) dalam (Kadir, 2008) 

yang dilakukan dengan sampel perusahaan yang terdapat di New Zealand. 

Hasilnya menunjukkan, bahwa: (1) jenis industri berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit dan (2) profitabilitas perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas 

kelompok perusahaan pelapor yang cepat dan pelapor yang lambat. 

Menurut Na’im (1999) dalam penelitiannya yang berjudul nilai informasi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan: analisis empirik regulasi 

informasi di Indonesia, menguji beberapa faktor ketepatan waktu perusahaan-

perusahaan di Indonesia dan menemukan bukti bahwa: (1) ukuran perusahaan, (2) 

financial distress (diukur dengan debt to equity ratio) tidak secara signifikan 

mempengaruhi ketepatan waktu, sedangkan (3) profitabilitas secara signifikan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Respati (2001) 

menguji faktor–faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pada perusahaan-

perusahaan di BEI dan menemukan bahwa: (1) profitabilitas, (2) konsentrasi 
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kepemilikan pihak luar secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu, 

sedangkan (3) ukuran perusahaan, (4) debt to equity, dan (5) konsentrasi 

kepemilikan pihak dalam tidak secara signifikan berpengaruh. 

Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan 

kepada masyarakat umum dan kepada BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan 

waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Perbedaan waktu antara 

tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan 

mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor 

(Subekti & Widiyanti, 2004). Menurut Bamber et al. (1993) audit report lag 

(ARL) atau yang biasa dikenal audit delay merupakan lamanya waktu 

penyelesaian audit yang dihitung dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan 

ditandatangani laporan audit pada periode tersebut. Semakin panjang audit report 

lag (ARL), maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. 

Kriteria penyampaian laporan keuangan perusahaan go public yang baik 

adalah ketepatan waktu penyampaian kepada BAPEPAM, yaitu sebelum akhir 

bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan 

yang telah ditetapkan BAPEPAM. Oleh karena itu, lamanya ARL, rentang waktu 

antara berakhirnya tahun fiskal sampai keluarnya laporan auditan, sebisa mungkin 

diusahakan sebelum akhir bulan ketiga atau perusahaan tersebut terlambat dalam 

menyapaikan laporan keuangan pada BAPEPAM. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (1996) dalam (Subekti & 

Widiyanti, 2004) menunjukkan bahwa rata-rata ARL pada tahun 1993 sebanyak 

72 hari dan tahun 1994 sebanyak 78 hari. Penelitian Halim tahun 1997 dalam 
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(Subekti & Widiyanti, 2004) menyebutkan rata-rata ARL yang terjadi 84,45 hari. 

Dalam penelitian Subekti & Widiyanti (2004) sendiri, menunjukkan bahwa rata-

rata ARL yang terjadi di Indonesia pada tahun 2001 adalah 98,38. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sejati (2007) menunjukkan bahwa lamanya ARL pada tahun 2003-

2005 adalah 91,81 hari.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi lamanya ARL. Ashton & Elliot 

(1987) dalam Rachmawati (2008) meneliti hubungan antara audit report lag 

(ARL) dengan beberapa variabel independen, hasilnya menunjukkan bahwa rata-

rata interval waktu antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit 

adalah 62.5 hari dengan variabel-variabel signifikan berpengaruh memperpanjang 

ARL adalah (1) jenis opini qualified, (2) jenis perusahaan industri dibandingkan 

perusahaan finansial, (3) status perusahaan bukan publik, (4) bulan penutupan 

tahun buku selain Desember, (5) SPI yang lemah, dan (6) perjanjian pemerikasaan 

relatif lebih banyak dilakukan setelah berakhirnya penutupan tahun buku. 

Menurut hasil penelitian Hanipah (2001) dalam Subekti & Widiyanti 

(2004), faktor-faktor yang mempengaruhi ARL, antara lain: (1) ukuran 

perusahaan, (2) jenis opini audit, (3) tingkat profitabilitas, (4) pelaporan laba atau 

rugi, dan (5) ukuran KAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu 

penyelesaian audit cenderung panjang apabila ukuran perusahan menjadi semakin 

besar, mendapatkan opini unqualified, tingkat profitabilitas yang rendah dan 

mengalami kerugian.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Widiyanti (2004) bahwa 

ARL dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) ukuran perusahaan, (2) jenis 
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perusahaan, (3) opini auditor, (4) tingkat profitabilitas, dan (5) ukuran auditor-

ukuran KAP. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa kelima faktor tersebut 

berpengaruh terhadap ARL. 

Berbagai hasil dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa 

timeliness (ketepatan waktu) dalam penyampaian laporan keuangan dan lamanya 

audit report lag (ARL), tidak hanya secara signifikan dipengaruhi faktor internal 

perusahaan, tetapi juga faktor-faktor eksternal perusahaan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penulis menyoroti apa saja faktor-faktor internal dan eksternal 

tersebut. Faktor-faktor internal perusahaan yang dimungkinkan dapat berpengaruh 

terhadap timeliness dan audit report lag, antara lain: (1) profitabilitas, (2) 

solvabilitas, (3) ukuran perusahaan, (4) internal auditor, dan (5) klasifikasi 

industri, sedangkan faktor eksternalnya, meliputi: (1) ukuran KAP dan (2) opini 

auditor.  

Berkaitan dengan profitabilitas perusahaan yang dapat mempengaruhi 

ketepatwaktuan (timeliness) dan ARL (audit report lag). Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ketepatwaktuan (timeliness), yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Courtis (1976) dalam (Kadir, 2008) dan Na’im (1999). Begitu juga pada 

penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap lamanya ARL (audit report lag). Namun, berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Dyer dan McHugh (1975) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 
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pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Rachmawati (2008) yang 

menunjukkan profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap ARL. 

Tingkat solvabilitas dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan 

keuangan perusahaan dan dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan dan ARL. Hasil penelitian Carslaw & Kaplan 

(1991), Hossain & Taylor (1998), serta Naim (1999), menunjukkan bahwa 

solvabilitas yang dihitung dengan debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ARL. Namun, hasil penelitian Ahmad & Kamarudin (2001) di 

Malaysia menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap ARL. 

Sejalan dengan hasil penelitian Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa 

solvabiltas berpengaruh terhadap ketepatan waktu, tetapi tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap ARL. 

Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas 

operasional, variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan yang tentunya akan 

berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada 

publik. Hasil penelitian (Owusu & Ansah, 2000) dan juga Rachmawati (2004) 

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan dan juga ARL. Namun, hasil yang kontradiksi ditemukan 

pada penelitian di Indonesia dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh kuat 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Naim, 1999).  

Adanya suatu fungsi internal auditor dalam perusahaan juga dapat 

berpengaruh terhadap timeliness penyampaian laporan keuangan dan lamanya 

audit report lag. Dalam proses pengauditan laporan keuangan tahunan oleh 
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akuntan publik, auditor internal akan sangat dibutuhkan dalam hal melakukan 

penilaian kualitas struktur pengendalian internal yang terkait dengan lingkup 

proses pelaksanaan audit (Boynton et al.,2002: 59). Seperti pada hasil penelitian 

Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa variabel internal auditor secara 

bersama-sama dengan variabel lainnya (profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan, dan ukuran KAP) memiliki pengaruh yang signifikan baik terhadap 

ketepatan waktu maupun ARL. 

Berkaitan dengan klasifikasi industri perusahaan dibedakan menjadi 

perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa, yang termasuk di 

dalamnya merupakan perusahaan finansial (Warren et al., 2005:3). Ashton et al 

(1987) dalam Utami (2006) mengungkapkan bahwa perusahaan sektor financial 

mempunyai ARL lebih pendek daripada perusahaan industri lain. Hasil pengujian 

tersebut juga ditemukan pada penelitian Ahmad & Kamarudin (2001) di Kuala 

Lumpur Stock Exchange yang menunjukkan ARL pada perusahaan non-financial 

lebih besar 15 hari daripada perusahaan financial. Hal ini menunjukkan bahwa 

jenis perusahaan berpengaruh terhadap ARL maupun ketepatwaktuan 

penyampaian laporan keuangan. 

Faktor auditor (ukuran KAP) yang mengaudit juga diperkirakan akan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan ARL. Hasil penelitian Ashton et al 

(1987) dalam Utami (2006) menemukan bahwa ARL akan lebih pendek bagi 

perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tergolong besar. Hasil yang sama juga 

ditemukan oleh Ahmad & Kamarudin (2001) dan Rachmawati (2004) yang 

menyatakan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
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timeliness dan ARL. Namun, hasil penelitian diatas berbeda dengan hasil 

penelitian yang diperoleh Carslaw & Kaplan (1991), dan Hossain & Taylor 

(1998), yaitu bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran KAP 

dengan ARL. 

Begitu pula pemberian opini audit yang dapat mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan dan lamanya ARL. Hasil penelitian Ashton et al. 

(1987) dalam Utami (2006), Carslaw & Kaplan (1991), serta Ahmad & 

Kamarudin (2001) membuktikan bahwa ARL akan lebih panjang jika perusahaan 

menerima pendapat qualified atau selain pendapat unqualified. Untuk kondisi 

Indonesia, Na’im (1999) menemukan bahwa jenis opini akuntan publik tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan. Hasil penelitian Halim (2001) dalam Subekti & Widiyanti (2004) pada 

pengujian univariate dan multivariate juga menunjukkan bahwa pendapat yang 

diberikan akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap ARL. 

Penelitian ini merupakan replikasi (pengulangan) dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Wirakusuma (2004) dan Rachmawati (2008), di 

mana sama-sama menggunakan dua variabel dependen timeliness dan audit report 

lag (ARL), perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan. Pada 

penelitian Wirakusuma (2004) memasukkan variabel ARL sebagai variabel 

independen yang berpengaruh terhadap timeliness, sedangkan dalam penelitian ini 

ARL hanya digunakan sebagai variabel dependen. Selain itu, pada penelitian 

Rachmawati (2008) tidak memasukkan variabel independen klasifikasi industri 

dan opini auditor, sedang dalam penelitian ini memasukkan dua variabel 
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independen tersebut. Replikasi penelitian ini dilakukan untuk menguji konsistensi 

hasil penelitian, apakah dengan menggunakan sampel dan periode yang berbeda 

akan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dengan penelitian terdahulu. Selain 

itu, replikasi penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperkuat penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan timeliness, terutama pada pola keterlambatan 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyampaian laporan keuangan secara 

tepat waktu, serta kaitannya terhadap lamanya ARL dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul 

“PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PERUSAHAAN 

TERHADAP TIMELINESS DAN AUDIT REPORT LAG”. (Studi empiris 

pada perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang akan muncul antara lain:  

1. Apakah ada pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal 

(ukuran KAP dan opini audit) terhadap timeliness? 

2. Apakah ada pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal 

(ukuran KAP dan opini audit) terhadap audit report lag? 
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1.3 Pembatasan masalah 

Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa 

dihindari dalam penelitian. Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang diteliti diperkirakan mempengaruhi timeliness dan audit 

report lag adalah faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal 

(ukuran KAP dan opini audit). 

2. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan selama periode 

2007 – 2009. 

3. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan yang listing di 

BEI periode 2007 – 2009. 

4. Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari data sekunder, 

yaitu laporan keuangan dan laporan auditor independen masing-masing emiten 

yang memuat pemberian pendapat akuntan publik yang dipublikasikan pada 

tahun 2008-2010. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara spesifik tujuan dilakukannya penelitian bertujuan untuk 

mengetahui : 

1. Pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan 

internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal (ukuran KAP 

dan opini audit) terhadap timeliness. 
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2. Pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan 

internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal (ukuran KAP 

dan opini audit) terhadap terhadap audit report lag. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat–manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 

dipelajari penulis diperkuliahan dan secara khusus diharapkan dapat 

menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi timeliness dan 

audit report lag. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi bagi auditor, untuk membantu mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi timeliness dan audit report lag. 

b. Memberikan informasi bagi para investor, agar mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi timeliness dan audit report lag, sehingga dapat dijadikan 

bahan pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi. 

c. Memberikan informasi bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan. 
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d. Memberikan informasi bagi penelitian yang akan datang, diharapkan dapat 

membantu memberikan referensi bagi kemungkinan mengadakan penelitian 

lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang mendukung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Laporan Keuangan 

Semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia menyebabkan semakin 

besarnya kebutuhan akan transparasi. Di dalam dunia akuntansi, transparansi 

dimaksudkan dengan seberapa jauh pembaca laporan keuangan atau pihak-pihak 

lain yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan 

untuk mengetahui dan menggali kandungan informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan (Simbolon, 2009). Masuknya istilah ini kedalam khasanah 

akuntansi di Indonesia tidak terlepas oleh perkembangan pasar modal yang 

ditandai dengan semakin banyaknya pihak yang secara aktif menaruh perhatian 

terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang telah go public. Para 

penanam modal tersebut merasa bahwa modal yang mereka tanamkan perlu 

diawasi dan dikendalikan, sehingga mereka memerlukan laporan keuangan yang 

dapat dipercaya dari perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya. 

Melihat pentingnya kebutuhan akan laporan keuangan, hendaknya laporan 

keuangan setiap perusahaan dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya, yaitu 

dapat memberikan informasi secara kualitatif, lengkap, dan dapat dipercaya. 

Selain itu, laporan keuangan harus menunjukkan keadaan perusahaan secara tepat 

dan netral, sehingga para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan tidak tersesat. 
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Dengan semakin maju dan semakin berkembangnya dunia usaha 

memungkinkan informasi keuangan yang disajikan kurang lengkap dan kurang 

teliti serta kurang dapat dipercaya. Hal ini mungkin disebabkan dua hal. Pertama, 

adanya informasi yang diperoleh secara tidak langsung, sedangkan yang kedua 

adalah makin tingginya tingkat atau volum transaksi sehingga dapat terjadi 

kekeliruan pencatatan atau akan membawa timbulnya kesulitan-kesulitan dalam 

pencatatan. 

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan oleh 

manajemen  kepada pihak luar perusahaan. Kualitas komunikasi yang dicapai 

akan tergantung dengan kualitas laporan keuangan. Untuk mendukung ter-

capainya kualitas laporan keuangan yang baik, maka diperlukan adanya aturan 

(regulasi)  yang dibuat oleh profesi (dewan pembuat standar) dan pemerintah. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) 

menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang 

lengkap menurut PSAK No.1 (Revisi 2009, par.08) terdiri dari komponen-

komponen, sebagai berikut: 

(a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; 
(b) laporan laba rugi komprehensif selama periode; 
(c) laporan perubahan ekuitas selama periode; 
(d) laporan arus kas selama periode; 
(e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan 
(f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang 

disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi 
secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos 
laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos 
dalam laporan keuangannya. 
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Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, 

dimana pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi suatu perusahaan dalam 

periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, 

laporan keuangan harus disajikan secara wajar baik posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan juga arus kas suatu perusahaan. Pengertian wajar menurut PSAK 

No. 1 (Revisi 2009, par. 13) adalah suatu penyajian secara jujur dampak dari 

transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan 

aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Selain itu, laporan juga harus 

menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK 

dalam catatan atas laporan keuangan.  Hal ini juga diungkapkan dalam PSAK No. 

1 (Revisi 2009, par. 14), yaitu:  

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK 
membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang 
kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan 
keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan 
keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan 
tersebut telahpatuh terhadap semua yang dipersyaratkan dalam 
SAK. 

 
 
2.1.2 Auditing 

2.1.2.1 Definisi Auditing 

“Report of the Commite on Basic Auditing Concepts of the American 

Accounting Association” (Accounting Review, vol.47) dalam Boynton et al. 

(2002:5) mendefinisikan auditing sebagai:  
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suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi 
bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa 
ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara 
asersi-asersi tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak 
berkepentingan. 
 
Arens et al. (2008:4) mendefinisikan auditing sebagai proses 

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 independen. 

Sementara Mulyadi, (2002:9) menyebutkan bahwa: 

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk 
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 
pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 
berkepentingan. 
 
 

2.1.2.2 Audit Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan 

yang bersangkutan. Tanggung jawab manajemen tersebut diantaranya untuk 

menetapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan menjalankan pengendalian 

internal yang menjamin konsistensi pencatatan, peringkasan, dan pelaporan 

transaksi. Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen 

diperlukan sebagai dasar dapat dipercayainya laporan keuangan tersebut bagi 

pengambilan keputusan pihak ekstern seperti pemilik perusahaan, investor, 

debitor, maupun masyarakat luas. 
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Audit laporan keuangan (financial statement audit) adalah suatu bentuk 

jasa atestasi di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan 

pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Arens et al., 2008:11). 

Laporan keuangan perlu diaudit karena beberapa alasan (Boynton et al., 

2002: 53-54), antara lain: 

1) Adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest) 
Para pengguna laporan keuangan mencari keyakinan dari 
auditor independen bahwa informasi tersebut telah: 
• Bebas dari bias untuk kepentingan manajemen 
• Netral untuk kepentingan berbagai kelompok pengguna 

2) Konsekuensi (consequence) 
Keputusan yang dibuat akan membawa konsekuensi ekonomi, 
sosial, dan konsekuensi lain yang signifikan, maka para 
pengguna laporan akan melirik pada auditor independen untuk 
memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun 
sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU), 
termasuk semua pengungkapan yang memadai. 

3) Kompleksitas (complexity) 
Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas, maka risiko salah 
interpretasi dan risiko timbulnya kesalahan yang tidak sengaja 
juga meningkat. Karena para pengguna merasa semakin sulit, 
atau bahkan mustahil untuk mengevaluasi sendiri mutu laporan 
keuangan, maka mereka mengandalkan auditor independen 
untuk menilai mutu informasi yang dimuat dalam laporan 
keuangan. 

4) Keterpencilan (remoteness) 
Para pengguna laporan keuangan, bahkan pengguna yang 
paling pandai sekalipun menganggap tidak praktis lagi untuk 
mencari akses langsung pada catatan akuntansi utama guna 
melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangan 
karena adanya faktor jarak, waktu, dan biaya. 

 
Audit atas laporan keuangan meliputi juga pemeriksaan atas angka-

angka dan informasi yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara 
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keseluruhan. Dari informasi tersebut pihak-pihak yang membutuhkan dapat 

menilai kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.1.2.3 Tujuan Audit 

Tujuan utama dari pelaksanaan proses audit adalah memberikan pendapat 

(opini) auditor atas penyajian laporan keuangan. Dalam pelaksanaan proses dan 

tujuan audit, seperti yang diungkapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) SA Seksi 110 par. 2, seorang auditor harus bertanggung jawab untuk 

merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang 

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik 

yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. 

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan 

pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil 

usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (Boynton 

et al., 2002: 6). 

 

2.1.2.4 Standar Auditing 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan standar-standar audit untuk 

profesi, yaitu Standar Auditing Berlaku Umum. Standar tersebut adalah standar 

auditing yang paling dikenal. Di Indonesia, standar ini terdiri dari Standar Umum, 

Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Standar tersebut diatur 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No. 01 (2001, par 27), antara 

lain: 
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1) Standar Umum 
Standar umum berhubungan dengan kualifikasi atau seorang 
auditor dan kualitas pekerjaan seorang auditor, yaitu: 
• Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai 
auditor,  

• Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 
independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 
auditor,  

• Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, 
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 
dengan cermat dan seksama. 

2) Standar Pekerjaan Lapangan 
Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan pelaksanaan 
pekerjaan audit di lapangan, yaitu: 
• Pekerjaan harus direncanakan sebaiknya dan jika 

digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya,  
• Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, 
saat dan lingkup pengujian yang dilakukan,  

• Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 
inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan 
konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan 
pendapat atas laporan kuangan yang diaudit. 

3) Standar Pelaporan 
Standar ini berhubungan dengan masalah pengkomunikasian 
hasil-hasil audit, yaitu: 
• Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan 

keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia,  

• 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, 

• Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus 
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan 
auditor, 

• Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat 
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu 
asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. 
Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, 
maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor 
dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor 
harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan 
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audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung 
jawab yang dipikul oleh auditor. 

 
 

2.1.3 Teori Kepatuhan (Complience Theory)  

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.2 dan lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: 

Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 

Peraturan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (complience theory). Baron & 

Bryne (1991) dalam Simbolon (2009) menyatakan bahwa: 

Obedience is a form of social influence in which one or more 
persons are ordered to do something, and they do it. It is in a 
sense, the most direct form of social influence. Several strategies 
can help reduce the occurance of destructive obedience. These 
include reminding individuals that they share in the responsibility 
for any harm produced, reminding them that beyond some point 
obedience is inappropriate, calling into question the motives of 
authority figures. 

Terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum, yaitu 

instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu 

secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap 

perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif 

normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan 

berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Teori kepatuhan telah diteliti 

dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih 

menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku 

kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang 

mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. 
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2.1.4 Timeliness/Ketepatan Waktu  

Informasi terhadap posisi keuangan dapat bermanfaat bilamana disajikan 

secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan. 

Namun, informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan 

tepat waktu. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor 

penting bagi kemanfaatan suatu laporan keuangan. Informasi laporan keuangan 

harus disampaikan tepat waktu atau sesegera mungkin untuk menghindari 

hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya, sehingga keputusan-

keputusan ekonomi dapat segera diambil. 

Menurut Suwardjono (2005:170) ketepatwaktuan (timeliness) adalah 

tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum 

informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.  Tepat 

waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk 

menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Rachmawati, 2008).  

Suatu informasi tidak dapat dikatakan relevan, apabila dalam 

penyampaiannya tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan, informasi harus tersedia 

untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan 

untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatwaktuan tidak menjamin relevansi, tetapi 

relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatwaktuan (Respati, 2001). 

Informasi mengenai kondisi dan proses perusahaan harus cepat dan tepat sampai 

kepada pengguna laporan keuangan.  
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Informasi keuangan yang disajikan tepat waktu akan mempengaruhi 

kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila 

informasi tersebut tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan 

informasi tersebut akan kehilangan nilai dan dapat mempengaruhi kualitas 

keputusan.  

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi 

empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi 

laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut, 

yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk 

mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah 

satunya adalah kendala ketepatan waktu.  

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam 

perundang-undangan oleh BAPEPAM. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: 

Kep-36/PM/2003 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan 

laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada 

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

laporan keuangan tahunan. 

Dyer & McHugh (1975) menyatakan bahwa banyak pihak percaya akan 

ketepatan waktu (timeliness) laporan merupakan karakteristik yang penting bagi 

laporan keuangan, pihak-pihak tersebut misalnya akuntan, manajer, dan analis 

keuangan. Ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok bagi catatan 

laporan keuangan yang memadai.  
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Chambers & Penman (1984) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua 

cara, yaitu: (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai waktu pelaporan dari 

tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan (2) ketepatan waktu 

ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang 

diharapkan. 

Penelitian Dyer & Mc Hugh (1975) menggunakan tiga kriteria 

keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:  

(1) preliminary lag, yaitu interval jumlah hari antara tanggal 
laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir 
preliminary oleh bursa, 

(2) auditors’ signature lag, yaitu interval jumlah hari antara 
tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor 
ditandatangani,  

(3) total lag, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan 
keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan 
oleh bursa. 

 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Na’im (1999), ketepatan waktu 

dilihat dari keterlambatan pelaporan. Keterlambatan pelaporan terjadi jika 

perusahaan melaporkan informasi keuangannya kepada Bapepam setelah tanggal 

30 April, hal ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam tahun 

1996. Pengukuran ini juga sesuai dengan penelitian Soo dan Schwartz (1996) 

dalam Respati (2001). Soo dan Schwartz mengukur keterlambatan pelaporan 

didasarkan pada apakah perusahaan mematuhi peraturan pelaporan informasi 

keuangan yang ditetapkan oleh Stock Exchange Commision (SEC). 

 

2.1.5 Audit Report Lag 
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Menurut Dyer & McHugh (1975), “Auditors’ signature lag is the open 

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

signature date in the auditors’ report”. Menurut Bamber et al. (1993), “Audit 

report lag (ARL) is defined as the number of days between the client’s financial 

year end and the audit report date”. 

Menurut Hossain dan Taylor (1998), “Audit delay is generally defined in 

these studies as the length of time from a company’s financial year-end to the date 

of the auditor’s report”. Menurut Ahmad & Kamarudin (2001), “Audit delay is 

the length of time from a company’s fiscal year end to the date of the auditor’s 

report”.  

Lamanya waktu penyelesaian audit terhitung mulai dari tanggal penutupan 

tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit disebut audit 

report lag (ARL) atau audit delay (Utami, 2006).   

Dari beberapa definsi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit report lag 

(ARL) atau audit delay adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit 

laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan 

untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan 

tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 

Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.  

Dalam pelaksanaan audit perlu adanya perencanaan audit, salah satunya 

adalah penyusunan anggaran waktu (time budget) yang secara sederhana 

menetapkan pedoman mengenai jumlah waktu dari masing-masing bagian audit 

(Sejati, 2007). Anggaran tersebut dapat memberikan metode yang efisien untuk 
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menjadwal staf, memberikan pedoman tentang berbagi bidang audit memberikan 

insentif kepada staf audit untuk bekerja secara efisien, dan bertindak sebagai alat 

untuk menentukan fee auditor. Jika auditor menyimpang dari program audit 

karena terjadi perubahan kondisi, auditor mungkin juga terpaksa menyimpang dari 

anggaran waktu. Auditor mendapat tekanan untuk memenuhi anggaran waktu 

guna menunjukkan efisiensinya dan membantu mengevaluasi kinerjanya. Akan 

tetapi, bila tidak sesuai dengan tujuan pokok audit, maka informasi yang 

disampaikan juga tidak baik dan dapat merugikan. Proses audit sangat 

memerlukan waktu, sehingga dapat berakibat pada audit report lag (ARL) yang 

nantinya akan sangat berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan rata-rata audit report lag  

(ARL) yang berbeda-beda pada setiap negara. Perbedaan ini dapat dimaklumi 

karena adanya peraturan dan kebijakan pasar modal yang berbeda antar negara. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

menunjukkan bahwa ARL di Indonesia rata-rata 85 hari (Utami, 2006). Rata-rata 

ARL di Indonesia ini tergolong lebih panjang bila dibandingkan dengan di luar 

negeri, misalnya ARL di Kanada lebih pendek, yaitu lebih cepat 21,95 hari 

dibandingkan dengan Indonesia Halim (2000) dalam Utami (2006).  

Penelitian yang dilakukan Halim (2000) dalam Utami (2006) di Indonesia 

menunjukkan rata-rata ARL adalah 84.45 hari. Hasil ini tergolong lebih panjang 

dibandingkan hasil penelitian Ashton et al. (1987) dalam Utami (2006) yang 
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hanya sebesar 62.53 hari. Sedangkan hasil penelitian Hossain & Taylor (1998) di 

Pakistan menunjukkan rata-rata ARL yang lebih panjang yaitu 143 hari. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dii 

Indonesia, menunjukkan bahwa rata-rata ARL mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (1996) dalam Subekti & Widiyanti 

(2004) menunjukkan bahwa rata-rata ARL pada tahun 1993 sebanyak 72 hari dan 

tahun 1994 sebanyak 78 hari. Penelitian Halim (2000) dalam Subekti & Widiyanti 

(2004) pada tahun 1997 menyebutkan rata-rata ARL yang terjadi 84,45 hari. 

Dalam penelitian Subekti & Widiyanti (2004) sendiri, menunjukkan bahwa rata-

rata ARL yang terjadi di Indonesia pada tahun 2001 adalah 98,38.  

Adanya peningkatan waktu ARL dari tahun ke tahun tersebut, mungkin 

disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perusahaan yang diaudit oleh 

auditor sejalan dengan kenaikan jumlah perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun ke tahun (Subekti & Widiyanti, 2004). Kenaikan jumlah 

perusahaan yang diaudit dapat menyebabkan proses pengauditan memerlukan 

waktu yang lebih lama, karena auditor tidak hanya memeriksa satu perusahaan 

saja, melainkan beberapa perusahaan sekaligus. 

 

2.1.6 Profitabilitas 

Menurut Ang (1997) dalam Respati (2001) rasio profitabilitas atau rasio 

rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mamduh (2003:83) dalam Almilia 

dan Setiady (2006), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh operasional 

perusahaan. Dengan kata lain semakin besar rasio profitabilitas perusahaan, maka 

akan semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah 

menggunakan rasio Profit Margin, Return On Asset (ROA), atau Return On 

Equity (ROE). Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah ROA (Return 

On Asset). ROA (Return On Asset) biasa disebut sebagai hasil pengembalian atas 

total aset. Rasio ini mengukur pengembalian atas total aset dalam menentukan 

jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan 

menghubungkan pendapatan bersih ke total aset (Keown et al., 2008:80). ROA 

mencoba mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya oleh perusahaan. 

Selain itu, ROA sebagai rasio laba terhadap total aset juga merupakan indikator 

kunci pada produktivitas. Hamilton (1994) dalam Respati (2001) menyatakan 

bahwa perusahaan yang berhasil mempunyai laba yang relatif besar dibandingkan 

dengan perusahaan yang kurang maju. 

 

2.1.7 Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

hutangnya (baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang) dari harta 

perusahaan tersebut, menurut Soemardjo (1977:5) dalam Almilia & Setiady 

(2006). Rasio solvabilitas (leverage) merupakan rasio yang digunakan untuk 
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mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya berapa 

besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.  

Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula resiko 

kerugian yang dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. 

Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah tentu 

mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan 

rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi 

(Simbolon, 2009).  

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah Debt to Equity Ratio 

(DER). DER digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari 

dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan 

seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

pinjaman (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang.  

 

2.1.8 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang 

terdapat di dalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen 

mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun 

pihak internal perusahaan (Almilia & Setiady, 2006). 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula informasi 

yang terkandung di dalamnya. Pihak manajemen harus mengolah informasi 
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tersebut dengan baik untuk dilaporkan pada pihak yang berkepentingan. Jika 

pihak manajemen tidak mengolah informasi tersebut dengan baik, maka laporan 

keuangan yang dihasilkan tidak dapat mencerminkan kondisi perusahaan. Selain 

itu, semakin besar ukuran perusahaan, makin besar pula tekanan untuk mengolah 

informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki 

kesadaran yang lebih tinggi megenai pentingnya infomasi, dalam 

mempertahankan eksistensi perusahaan. Semakin tinggi kesadaran manajemen 

mengenai pentingnya informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan, akan 

membuat penyajian laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu. 

Ukuran perusahaan pada umumnya diproksikan dengan nilai total aset, 

total penjualan, dan kapitalisasi pasar (Perdhana, 2009). Ketiga variabel tersebut 

digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, karena dapat mewakili seberapa 

besar perusahaan tersebut. Semakin banyak aset, semakin banyak modal yang 

ditanam. Semakin besar penjualan, semakin banyak perputaran uang 

(pendapatan). Semakin besar kapitalisasi pasar, semakin besar pula perusahaan 

tersebut dikenal masyarakat. Namun, dari ketiga variabel tersebut, menurut 

Sudarmaji & Sularto (2007) dalam Perdhana (2009) menyatakan, bahwa nilai total 

aset dinilai relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi 

pasar dalam mengukur ukuran perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

digunakan total aset untuk ukuran suatu perusahaan. 
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2.1.9 Internal Auditor 

Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai 

perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan 

kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang 

terdapat dalam perusahaan (Amrizal, 2004). Sedangkan internal auditor 

merupakan suatu fungsi penilai independen yang menyediakan jasa-jasa yang 

mencakup pemeriksaan dan penilaian akan kontrol, kinerja, resiko dan tata kelola 

(governance) perusahaan publik maupun privat untuk menyajikan pencapaian 

tujuan langsung organisasi (Rachmawati, 2008).  

Salah satu tugas fungsi internal auditor dalam suatu perusahaan adalah 

untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan struktur pengendalian internal 

perusahaan secara periodik dan membuat rekomendasi tentang perbaikan-

perbaikan yang diperlukan. Dalam proses pengauditan laporan keuangan tahunan 

oleh akuntan publik, auditor internal akan sangat dibutuhkan dalam hal 

melakukan penilaian kualitas struktur pengendalian internal yang terkait dengan 

lingkup proses pelaksanaan audit. Selain itu, manajemen dapat meminta auditor 

independen untuk menilai kegiatan auditor internal yang telah direncanakan untuk 

tahun berjalan serta melaporkan mutu kerja mereka (Boynton et al., 2002:59). 

Apabila internal auditor sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif dan bisa 

bekerjasama dengan akuntan publik, maka audit fee yang harus dibayar kepada 

KAP bisa ditekan menjadi lebih rendah karena hasil kerja internal auditor bisa 

mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan auditor independen 

(Amrizal, 2004). 
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2.1.10 Klasifikasi Industri 

Klasifikasi industri merupakan pengelompokkan perusahaan-perusahaan 

berdasarkan suatu kesamaan tertentu, misalnya berdasarkan proses operasi 

perusahaan. Klasifikasi industri memiliki pengaruh terhadap keputusan pendanaan 

perusahaan. Karena dengan pengelompokkan perusahaan dapat melihat risiko 

perusahaan, melalui persaingan, semakin banyak anggota suatu kelompok industri 

maka risiko bisnisnya akan semakin besar, dan perusahaan akan lebih berhati-hati 

dalam melakukan keputusan pendanaan.  

Dalam penelitian ini, klasifikasi industri (perusahaan) dibagi menjadi dua, 

yaitu perusahaan finansial dan perusahaan non finansial. Perusahaan finansial 

merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi utama menyalurkan dana dari 

yang surplus (berlebih) kepada mereka yang kekurangan dana (Sitorus, 2008). 

Sedangkan kelompok perusahaan non finansial dapat berupa perusahaan 

manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa lainnya.  

 

2.1.11 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan 

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

berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik 

(Mulyadi, 2002:61). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

423/KMK.06/2002, yang kemudian disempurnakan menjadi Keputusan Menteri 

Keuangan No. 359/KMK.06/2003, Kantor Akuntan Publik (KAP) didefinisikan 
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sebagai badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah 

bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. 

Menurut Arens et al. (2008:32) mengkategorikan ukuran KAP menjadi 

empat kategori: (1) KAP Internasional “Big Four”, (2) KAP Nasional, (3) KAP 

Lokal dan Regional, dan (4) KAP Lokal Kecil. Sejalan dengan Simamora (2002) 

yang mengklasifikasikan KAP menjadi empat, antara lain: 

1. KAP Lokal 
KAP lokal biasanya mempunyai satu atau dua kantor, 
dijalankan oleh seorang atau beberapa orang akuntan publik 
terdaftar yang bertindak sebagai rekan (partner) dan melayani 
kliennya di dalam atau luar kota. 

2. KAP Regional 
KAP regional terbentuk dari KAP lokal yang membuka 
cabangnya di kota lain dan memperbanyak staf profesionalnya. 
Penggabungan usaha (merger) dengan KAP lokal lainnya dapat 
pula menjadi salah satu cara untuk berubah status menjadi 
KAP regional. Pertumbuhan seperti itu lazimnya disertai 
dengan kenaikan proporsi jasa auditing dibandingkan jasa 
lainnya. 

3. KAP Nasional 
KAP Nasional merupakan KAP dengan kantor-kantor cabang 
yang tersebar di kota-kota besar.  

4. KAP Internasional 
KAP Internasional disebut The Big Four. Di Amerika, KAP ini 
masing-masing memiliki kantor di setiap kota-kota besar di 
Amerika Serikat dan banyak kota besar di seluruh dunia, 
termasuk Indonesia. 

Menurut situs wikipedia.com, The Big 4 atau kadang ditulis The Big Four 

merupakan empat kantor akuntan berskala internasional yang terbesar saat ini, 

yang menangani sebagian besar audit bagi perusahaan, baik terbuka (public) 

maupun tertutup (private). Kantor akuntan yang menjadi The Big Four firms 

adalah sebagai berikut: 
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KAP Pendapatan Karyawan Tahun Fiskal 

Deloitte Touche Tohmatsu $26,578 miliar 170.000 2010 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC) 

$26,569 miliar 162.000 2010 

Ernst & Young $21,255 miliar 140.964 2010 
KPMG $20,630 miliar 137.835 2010 

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(audit_firms)  

Sebelumnya, kelompok kantor akuntan terbesar ini disebut sebagai “Big 

Eight” sebelum adanya serangkaian merger dan likuidasi Arthur Andersen yang 

terlibat skandal Enron pada tahun 2001. Pada awalnya kantor-kantor akuntan yang 

disebut sebagai The Big 8 menggambarkan dominasi delapan kantor akuntan 

terbesar pada abad ke-20, yaitu: 

1. Arthur Andersen 

2. Arthur Young & Company 

3. Coopers & Lybrand 

4. Ernst & Whinney (sampai dengan 1979 Ernst & Ernst bermarkas di AS dan 

Whinney Murray di Inggris)  

5. Deloitte Haskins & Sells (sampai dengan 1978 Haskins & Sells bermarkas di 

AS dan Deloitte Plender Griffiths di Inggris) 

6. Peat Marwick Mitchell (yang kemudian berubah menjadi Peat Marwick) 

7. Price Waterhouse 

8. Touche Ross 

Sebagian besar anggota The Big 8 merupakan aliansi antara perusahaan 

yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat pada abad ke-19 atau awal abad ke-

20. Price Waterhouse merupakan perusahaan Inggris yang kemudian membuka 

cabang di Amerika Serikat pada 1890 dan kemudian terpisah dan berdiri sendiri. 
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Perusahaan Peat Marwick Mitchell merupakan gabungan perusahaan Amerika 

Serikat dan Inggris yang menggunakan nama yang sama pada tahun 1925. 

Perusahaan lainnya menggunakan nama yang berbeda untuk bisnis domestik, 

antara lain Touche Ross tahun 1960, Arthur Young tahun 1968, Coopers & 

Lybrand tahun 1973, Deloitte Haskins & Sells tahun 1978 dan Ernst & Whinney 

tahun 1979.  

Kompetisi diantara kantor akuntan semakin sengit, sehingga menyebabkan 

The Big 8 menjadi The Big 6 pada Juni 1989. Hal ini terjadi ketika Ernst & 

Whinney merger dengan Arthur Young mejadi Ernst & Young serta Deloitte, 

Haskins & Sells merger dengan Touche Ross menjadi Deloitte & Touche pada 

Agustus 1989. Selengkapnya The Big 6 mencakup: 

1. Arthur Andersen  

2. Coopers & Lybrand  

3. Ernst & Young (Ernst & Whinney dan Arthur Young & Company merger 

pada tahun 1989) 

4. Deloitte & Touche (Deloitte Haskins & Sells dan Touche Ross merger pada 

tahun 1989) 

5. Peat Marwick Mitchell 

6. Price Waterhouse  

Perubahan yang terjadi selanjutnya adalah The Big 6 menjadi The Big 5 

pada Juli 1998, ketika Price Waterhouse merger dengan Coopers & Lybrand 

menjadi PricewaterhouseCoopers. Anggota The Big 5 antara lain: 
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1. Arthur Andersen 

2. Ernst & Young  

3. Deloitte & Touche 

4. Peat Marwick Mitchell 

5. PricewaterhouseCoopers (Price Waterhouse dan Coopers & Lybrand merger 

pada tahun 1998) 

Kasus kolapsnya Enron telah menyeret Arthur Andersen, yang mengadit 

laporan keunagan Enron, ke dalam serangkaian penyelidikan oleh otoritas bursa 

Amerika Serikat. Hasil penyelidikan menyimpulkan Arthur Andersen terlibat 

dalam skandal tersebut dan didakwa melawan hukum karena menghancurkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengauditan Enron, dan menutup-

nutupi kerugian jutaan dolar. Hasil keputusan hukum secara efektif menyebabkan 

kebangkrutan global dari bisnis Arthur Andersen. Kantor akuntan di seluruh dunia 

yang berada di bawah bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan 

menjadi anggota kantor akuntan internasional lainnya. Di Inggris, para partner 

Arthur Andersen setempat kebanyakan bergabung dengan Ernst & Young dan 

Deloitte Touche Tohmatsu. Di Indonesia, para partner Arthur Andersen pada 

akhirnya bergabung dengan Ernst & Young. Oleh karena itu, semenjak 

keruntuhan Arthur Andersen pada tahun 2002, sekarang lebih dikenal The Big 4 

Auditors.  

Imam (2001) dalam Subekti & Widiyanti (2004) melakukan penelitian 

tentang audit delay di Bangladesh membagi auditor (ukuran KAP) manjadi KAP 

lokal-besar dan KAP lokal-kecil berdasarkan: (1) jumlah partner, (2) kualifikasi 
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dari partner, dan (3) adanya ikatan (hubungan) dengan KAP yang memiliki 

reputasi internasional. 

Dalam penelitian ini variabel ukuran KAP dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu auditor yang berafiliasi dengan KAP bertaraf internasional (anggota The Big 

Four) dan KAP lokal. Hossain & Taylor (1998) menyatakan bahwa KAP yang 

berafiliasi dengan KAP internasional memiliki insentif yang lebih kuat untuk 

menyelesaikan kerja audit lebih cepat.  

 

2.1.12 Opini Audit 

Ada beberapa tipe laporan audit yang diterbitkan oleh auditor menurut 

Boynton et al. (2002: 78-79), antara lain: 

1) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian 
(unqualified opinion report), 

2) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 
bahasa penjelas (unqualified opinion report with explanatory 
language), 

3) Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian 
(qualified opinion report), 

4) Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (adverse opinion 
report), 

5) Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat 
(disclaimer of opinion report). 

 
Mulyadi (2002:20-22) menyebutkan ada lima jenis pendapat audit, yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 
Pendapat ini diberikan oleh auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat 
pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan 
penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam 
penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip 
akuntansi tersebut, serta pengungkapan memadai dalam 
laporan keuangan. 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan 
(Unqualified Opinion Report with Explanatory Language) 
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Pendapat ini diberikan jika terdapat hal-hal yang 
memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap 
menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan kliennya. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 
Jenis pendapat ini dikeluarkan oleh auditor jika dalam 

pekerjaannya menemui salah satu dari kondisi-kondisi berikut: 
a. Lingkup audit dibatasi oleh klien 
b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting 

atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena 
kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien 
maupun auditor 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum 

d. Prinsip akuntansi yang berlaku umum yang digunakan 
dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan 
secara konsisten 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion) 
Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar 

tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat ini jika 
laporan keuangan klien tidak disusun berdasar prinsip 
akuntansi yang berlaku umum. Auditor tidak dibatasi lingkup 
auditnya, sehingga bisa mengumpulkan bukti yang kompeten 
untuk mendukung pendapat ini. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of 
Opinion) 

Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan 
pendapatnya adalah: 
a. Pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit 
b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien 
 
 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi ketepatwaktuan (timeliness) penyampaian laporan keuangan 

dan lamanya audit report lag (ARL), antara lain: 

1. Dyer & McHugh (1975), penelitiannya dilakukan pada 120 perusahaan di 

Australia yang terdaftar di Sydney Stock Exchange (SSE) yang dipilih secara 

random, dengan rentang waktu dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1971. 

Faktor-faktor yang ditelitinya adalah faktor-faktor yang terkait dengan 
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karakteristik perusahaan terhadap ketepatwaktuan (timeliness) pelaporan 

keuangan, meliputi: (1) ukuran perusahaan, (2) tanggal penutupan akhir tahun 

buku, dan (3) profitabilitas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran 

(size) perusahaan dan waktu penutupan akhir tahun buku secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, tetapi 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

2. Givoly & Palmon (1982) meneliti 210 perusahaan publik di Amerika Serikat 

dalam kurun waktu 15 tahun, dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1974. 

Penelitian dilakukan terhadap lima aspek yang mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, meliputi: (1) trend keterlambatan laporan 

keuangan, (2) bentuk pengumuman dalam industri, (3) hubungan antara 

keterlambatan dengan pelaporan dengan isi laporan, (4) hubungan antara 

keterlambatan dengan atribut perusahaan, dan (5) hubungan antara 

keterlambatan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa rata-rata keterlambatan yang terjadi antara 41 

hari hingga 63 hari. Tepat waktu dikaitkan dengan isi laporan adalah 

kelambatan penerbitan laporan keuangan dikaitkan dengan berita baik (good 

news) dan berita buruk (bad news). Berita baik dan buruk erat kaitannya 

dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang tingkat labanya 

tinggi akan menerbitkan laporan keuangan lebih cepat daripada perusahaan 

yang tingkat profitabilitasnya rendah. 
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3. Carslaw & Kaplan (1991) melakukan penelitian mengenai audit report lag 

(ARL) pada perusahaan-perusahaan publik di New Zelland. Variabel yang 

digunakan adalah (1) ukuran perusahaan, (2) jenis industri, (3) melaporkan 

laba atau rugi, (4) adanya extraordinary item, (5) jenis opini akuntan publik, 

(6) auditor, (7) tahun buku perusahaan, (8) kepemilikan perusahaan, dan (9) 

proporsi hutang terhadap aset. Hasil peneltitian menunjukan bahwa variabel 

yang signifikan berpengaruh adalah ukuran perusahaan (total aset) dan 

perusahaan melaporkan kerugian. Sedangkan rata- rata ARL di New Zelland 

pada tahun 1987 adalah 88 hari dan tahun 1988 sebesar 95 hari.  

4. Hossain & Taylor (1998) melakukan penelitian mengenai audit report lag 

terhadap perusahaan-perusahaan publik di Pakistan, dengan menggunakan 

sampel 103 perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange pada tahun 

1993. Variabel independen yang digunakan, antara lain: (1) ukuran 

perusahaan (total aset), (2) debt to equity ratio, (3) perusahaan melaporkan 

laba/rugi, (4) adanya cabang perusahaan untuk perusahaan mulltinasional, dan 

(5) ukuran auditor (ukuran KAP). Dari hasil uji korelasi antar variabel 

independen menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antara variabel cabang 

dalam perusahaan multinasional dan auditor dibandingkan korelasi variabel-

variabel perusahaan lainnya. Sedangkan rata-rata ARL-nya adalah 4,77 bulan.  

5. Na’im (1999) meneliti 56 perusahaan di Indonesia, menguji beberapa faktor 

ketepatan waktu (timeliness), antara lain: (1) kesulitan keuangan (financial 

distress) yang diukur dengan debt to equity ratio, (2) ukuran perusahaan, dan 

(3) tingkat profitabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 



 

 

42

 

financial distress (diukur dengan debt to equity ratio) tidak secara signifikan 

mempengaruhi ketepatan waktu dan profitabilitas secara signifikan 

berpengaruh.  

6. Subekti & Widiyanti (2004) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap audit delay di Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

dengan objek laporan keuangan auditan terjadi di Indonesia pada masa krisis 

ekonomi. Variabel yang digunakan antara lain: (1) tingkat profitabilitas, (2) 

ukuran perusahaan, (3) jenis industri perusahaan, (4) jenis pendapat akuntan 

publik, dan (5) ukuran auditor (ukuran KAP). Hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel dependen audit delay dipengaruhi oleh kelima variabel 

independen tersebut. 

7. Wirakusuma (2004) melakukan penelitian yang bertujuan menganalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi rentang waktu penyajian laporan keuangan ke 

publik. Adapun hal yang diuji adalah (1) ukuran perusahaan, (2) profitabilitas, 

(3) solvabilitas, (4) jenis industri, (5) internal auditor, (6) reputasi auditor, (7) 

opini auditor, (8) rentang waktu penyelesaian proses audit, dan (9) perbedaan 

peranan internal audit dalam suatu perusahaan. Hasil yang diperoleh adalah 

faktor-faktor (1) ukuran perusahaan, (2) solvabilitas, (3) internal auditor, dan 

(4) opini auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rentang 

waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan. Sedangkan 

faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rentang waktu untuk 

mengumumkan laporan keuangan tahunan auditan (penyerahan ke 
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BAPEPAM), antara lain: (1) rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit 

laporan keuangan, (2) solvabilitas, dan (3) opini auditor. 

8. Rachmawati (2008) melakukan penelitian mengenai audit delay dan 

ketepatwaktuan (timeliness) pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama periode tahun 2003 sampai tahun 2005. Variabel-

variabel yang digunakan meliputi: (1) profitabilitas, (2) solvabilitas, (3) 

adanya auditor internal perusahaan, (4) ukuran perusahaan, dan (5) ukuran 

KAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi audit 

delay adalah ukuran perusahaan dan ukuran KAP, sedangkan faktor yang 

mempunyai pengaruh terhadap timeliness adalah ukuran perusahaan, 

solvabilitas, dan ukuran KAP. Faktor internal dan eksternal perusahaan seperti 

profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, size perusahaan, dan KAP secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan baik terhadap audit delay 

maupun timeliness. 

 

2.3 Perumusan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Timeliness 

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal 

yang sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang 

menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Namun auditor 

memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti kompeten 

yang dapat mendukung opininya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

bahwa ketepatan waktu (timeliness) dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor 
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internal, seperti profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan internal auditor, dan 

klasifikasi industri, serta faktor eksternal, seperti ukuran KAP dan opini audit. 

Faktor yang diperkirakan berpengaruh dalam ketepatan waktu (timeliness) 

penyampaian laporan keuangan adalah perusahaan yang mengumumkan rugi atau 

tingkat profitabilitas yang rendah. Ini berkaitan dengan akibat yang dapat 

ditimbulkan oleh pasar terhadap pengumuman rugi tersebut bagi perusahaan. 

Penelitian Na’im (1998) juga menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang 

lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. Ada beberapa 

alasan yang mendorong terjadinya kemuduran laporan publikasi, yaitu: pelaporan 

laba atau rugi sebagai indikator good news atau bad news atas kinerja manajerial 

perusahaan dalam setahun, seperti yang dikutip Subekti & Widiyanti (2004) dari 

penelitian Ashton & Elliot (1987).  

Dyer & McHugh (1975) berpendapat bahwa ada kecenderungan bagi 

perusahaan yang mengalami keuntungan untuk menyampaikan laporan secara 

tepat waktu, sebaliknya perusahaan yang mengalami kerugian akan melaporkan 

terlambat. Menurut Givoly & Palmon (1982), ketepatan waktu dan keterlambatan 

pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika 

pengumuman laba berisi berita baik maka pihak manajemen cenderung 

melaporkan tepat waktu dan sebaliknya. Kedua penelitian ini menyatakan bahwa 

perusahaan akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan apabila 

perusahaan yakin terdapat berita buruk dalam laporan keuangan tersebut, karena 

berpengaruh pada kualitas laba. 
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Rasio solvabilitas suatu perusahaan juga berpengaruh terhadap 

ketepatwaktuan (timeliness) penyampaian laporan keuangan ke publik. Analisa 

solvabilitas (leverage) mengukur kemampuan perusahaan menutupi seluruh 

kewajiban-kewajibannya. Solvabilitas juga mengindikasikan jumlah modal yang 

dikeluarkan oleh investor dalam rangka menghasilkan laba. Weston dan Copeland 

(1995) dalam Hilmi & Ali (2008) menyatakan bahwa rasio leverage (solvabilitas) 

mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang. 

Suatu perusahaan yang memiliki leverage keuangan yang tinggi berarti memiliki 

banyak hutang pada pihak luar. Ini berarti perusahaan tersebut memiliki risiko 

keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan (financial distress) 

akibat hutang yang tinggi.  

Penelitian Schwartz dan Soo (1996) dalam Hilmi & Ali (2008) 

menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung 

tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibanding 

perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan juga 

merupakan berita buruk (bad news) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti 

ini cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Begitu pula pada 

penelitian Wirakusuma (2004) yang menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki 

pengaruh yang signifikan. Dan solvabilitas memiliki hubungan positif terhadap 

rentang waktu penyajian laporan keuangan, dengan kata lain, solvabilitas 

memiliki pengaruh positif terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan 

keuangan. Solvabilitas yang buruk merupakan bad news bagi perusahaan sehingga 

perusahaan cenderung berusaha untuk “memoles” terlebih dahulu sebelum 
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laporan keuangan disajikan. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi akan 

cenderung memiliki rentang waktu penyajian laporan keuangan yang lebih lama 

(Wirakusuma, 2004).  

Terkait dengan ketepatwaktuan (timeliness) laporan keuangan tahunan, 

ukuran perusahaan juga merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. 

Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas 

operasional, variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan yang tentunya akan 

berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada 

publik (Rachmawati, 2008). Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi, 

yaitu dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, 

jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka 

semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin 

banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak 

perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia 

dikenal dalam masyarakat. 

Dyer & Mc Hugh (1975) dan Carslaw & Kaplan (1991) dalam penelitian 

mereka, menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai 

hubungan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran yang 

mereka gunakan untuk variabel ukuran perusahaan ini adalah dengan total aset. 

Bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang 

lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki aset yang lebih kecil. Mereka berargumen bahwa perusahaan yang 

memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, 
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lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki 

sistem pengendalian intern yang kuat, yang memungkinkan perusahaan untuk 

melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik.  

Suatu fungsi internal auditor pun dapat berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu (timeliness) penyampaian laporan keuangan. Internal audit secara umum 

berfungsi untuk mengevaluasi struktur pengendalian intern perusahaan secara 

periodik dan membuat rekomendasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 

Dengan adanya fungsi internal auditor, maka pekerjaan seorang auditor 

independen akan sedikit terbantu, sehingga proses audit berlangsung lebih cepat 

dan meminimalisasi penundaan pengumuman laporan keuangan yang telah diaudit 

kepada publik (timeliness). Wirakusuma (2004) menyatakan bahwa fungsi 

internal audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rentang waktu 

pengumuman laporan auditan ke publik (timeliness). Penelitian Rachmawati 

(2008) juga menyatakan bahwa variabel internal auditor secara bersama-sama 

dengan variabel lainnya (profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan 

ukuran KAP) memiliki pengaruh yang signifikan baik terhadap ketepatan waktu 

(timeliness). 

Pengklasifikasian industri juga dapat berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu (timeliness) penyampaian laporan keuangan ke publik maupun BAPEPAM. 

Klasifikasi industri yang sering dilakukan dalam berbagai penelitian adalah antara 

perusahaan finansial dan perusahaan non finansial. Courtis (1976) & Gilling 

(1977) dalam Wirakusuma (2004) menyatakan bahwa perusahaan finansial 

mengumumkan laporan keuangannya lebih cepat, karena proses audit yang lebih 
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cepat dibanding perusahaan non finansial, seperti perusahaan manufaktur yang 

memiliki aktiva dan persediaan fisik dalam jumlah signifikan untuk diaudit. 

Namun, hal tersebut berbeda dengan penelitian Wirakusuma (2004) dan 

Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa jenis perusahaan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan (timeliness) penyampaian 

laporan keuangan. 

Faktor auditor (ukuran KAP) yang mengaudit juga diperkirakan akan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan 

keuangan. Dalam memberikan jasa audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

memiliki reputasi baik akan berusaha memperpendek lamanya proses audit demi 

menjaga reputasinya. Selain itu, sumber daya yang memadai secara kuantitas dan 

juga kualitas akan membantu mencegah proses audit yang panjang, sehingga tidak 

terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.  

Menurut Loeb (1971) dalam Hilmi & Ali (2008) KAP yang besar 

disebutkan memiliki akuntan yang berprilaku lebih etikal daripada akuntan di 

kantor akuntan kecil. Dengan demikian, kantor akuntan besar lebih memiliki 

reputasi baik dalam opini publik. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

yang memakai jasa KAP besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangannya.  

Faktor eksternal terakhir yang diduga berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu (timeliness) adalah opini yang diberikan oleh auditor independen. Akuntan 

publik (auditor independen) adalah salah satu pihak yang memegang peranan 

penting untuk tercapainya laporan keuangan yang berkualitas di pasar modal, dan 
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bertugas mengevaluasi kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan 

oleh manajemen, melalui opini akuntan publik (Hilmi & Ali, 2008).  

Whittred (1980) dalam Hilmi & Ali (2008) menyatakan bahwa laporan 

keuangan yang memberikan pendapat qualified opinion mengalami audit delay 

lebih lama. Carslaw dan Kaplan (1991) juga menyatakan bahwa keterlambatan 

pelaporan keuangan berhubungan positif dengan opini audit yang diberikan oleh 

akuntan publik dan perusahaan yang tidak menerima unqualified opinion 

memiliki ARL (audit report lag) yang lebih lama. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan yang mendapatkan unqualified opinion dari auditor untuk laporan 

keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangannya, karena unqualified opinion merupakan good news dari auditor dan 

cenderung tidak akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya 

apabila menerima opini selain unqualified opinion karena hal tersebut dianggap 

bad news. 

Berdasarkan uraian faktor-faktor internal maupun eksternal yang terhadap 

timeliness, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama untuk penelitian ini, yaitu: 

H
1
: Terdapat pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal 

(ukuran KAP dan opini audit) terhadap timeliness. 

Hubungan antara faktor-faktor internal, seperti profitabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri, serta faktor-faktor 

eksternal, ukuran KAP dan opini audit, terhadap timeliness dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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2.3.2 Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Audit 

Report Lag (ARL) 

Terdapat beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap lamanya 

audit report lag (ARL), yaitu faktor internal, seperti profitabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan internal auditor, dan klasifikasi industri, serta faktor eksternal, 

seperti ukuran KAP dan opini audit. Kesulitan keuangan yang dialami oleh 



 

 

51

 

perusahaan, seperti tingkat profitabilitas yang rendah dapat menyebabkan ARL 

yang panjang dan keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan. Perusahaan 

yang mengalami rugi cenderung memerlukan proses pengauditan lebih lambat 

dari biasanya. Oleh karena hal tersebut, maka akan terjadi pula keterlambatan 

dalam menyampaikan kabar buruk kepada publik. 

Berdasarkan penelitian Carslaw & Kaplan (1991) perusahaan yang 

melaporkan kerugian mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu 

auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya jika perusahaan 

melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan berharap laporan keuangan auditan 

dapat diselesaikan secepatnya, sehingga good news tersebut segera dapat 

disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

Faktor solvabilitas perusahaan juga berpengaruh terhadap lamanya ARL. 

Tingkat solvabilitas menunjukkan risiko perusahaan, sehingga berdampak pada 

ketidakpastian harga saham. Bila solvabilitas tinggi, maka risiko kegagalan 

perusahaan dalam mengembalikan pinjaman juga akan tinggi, demikian pula 

sebaliknya (Simbolon, 2009). Proporsi yang besar dari hutang terhadap total 

aktiva akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan 

kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit 

(Rachmawati, 2008). Hal ini disebabkan karena biasanya perusahaan yang 

memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung melakukan kecurangan 

(fraud), yang pada akhirnya memerlukan kecermatan yang lebih dalam 

pengauditan. 
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Menurut Carslaw & Kaplan (1991) proporsi relatif dari hutang terhadap 

total aset mengindikasikan kondisi keuangan dari perusahaan. Hasil penelitian 

mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara rasio Total 

Debt to Total Asset (TDTA) dengan audit report lag (ARL) untuk perusahaan 

sampelnya pada tahun 1988, tetapi tidak signifikan untuk perusahaan sampelnya 

ditahun 1997.  

Berikutnya adalah hubungan antara ARL dengan ukuran perusahaan, yaitu 

terdapat dua logika yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan dengan 

ARL. Pertama, perusahaan besar akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu manajemen yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk 

mengurangi ARL dikarenakan perusahaan besar dimonitor secara ketat oleh 

investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan-

perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan eksternal yang lebih 

tinggi untuk mengumumkan audit lebih awal (Dyer dan McHugh, 1975).  Kedua, 

bahwa semakin besar perusahaan maka waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan audit lebih lama. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya 

sampel yang harus diambil dan semakin luas prosedur audit yang harus ditempuh 

(Sejati, 2007).  

Penelitian yang telah dilakukan Ashton & Elliot (1987) dalam Subekti & 

Widiyanti (2004) menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan dengan indikator 

total aktiva memiliki pengaruh yang besar terhadap ARL. Pengaruh ini 

ditunjukkan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka semakin pendek 
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ARL dan sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses 

auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil, karena pada umumnya telah 

memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik sehingga memudahkan 

auditor menyelesaikan pekerjaannya.  

Adanya suatu fungsi internal auditor dalam perusahaan juga dapat 

berpengaruh terhadap lamanya audit report lag (ARL). Tugas internal auditor 

langsung berkaitan dengan pencegahan tindakan kecurangan dalam segala 

bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah, independen 

terhadap terhadap aktivitas yang diaudit tetapi internal audit siap sedia untuk 

menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua lingkungan manajemen. Oleh 

karena itu, jika dalam perusahaan terdapat fungsi internal auditor, maka maka 

memerlukan waktu relatif singkat bagi auditor dalam melaksanakan pengujian 

ketaatan dan pengujian substantif, sehingga mempercepat proses pengauditan 

laporan keuangan (Carslaw & Kaplan, 1991). Disamping itu, perusahaan yang 

pada umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik sehingga 

memudahkan auditor menyelesaikan pekerjaannya.  

Karakteristik industri yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan 

rentang waktu dalam proses audit. Rentang waktu proses audit dapat berbeda 

antara perusahaan finansial dan perusahaan non finansial. Ashton & Elliot (1987) 

dalam Subekti & Widiyanti (2004) menemukan bahwa jenis perusahan finansial 

mengalami audit report lag (ARL) yang lebih pendek dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan dalam jenis industri lain. Perusahaan finansial mengalami 

ARL yang lebih pendek. Hal ini dikarenakan, menurut Anthony & Govindarajan 
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(1998) dalam Utami (2006), kebanyakan aset yang dimiliki perusahaan finansial 

berbentuk nilai moneter sehingga lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan 

aset yang banyak dimiliki perusahaan manufaktur yang berbentuk fisik seperti 

persediaan, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Carslaw & Kaplan (1991) juga 

menemukan perbedaan rentang waktu yang signifikan dalam proses pelaksanaan 

audit antara jenis industri finansial dan non finansial. 

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap ARL, antara lain 

ukuran KAP dan opini dari auditor. Hasil penelitian Ahmad & Kamarudin (2003) 

menunjukkan bahwa lamanya ARL cenderung lebih pendek pada perusahaan 

yang diaudit oleh KAP besar yang berafiliasi dengan KAP The Big Four. KAP 

yang besar lebih mampu melaksanakan audit secara lebih efisien dan efektif 

daripada KAP yang lebih kecil serta memiliki fleksibilitas dalam menjadwal 

pelaksanaan audit, sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. 

Rachmawati (2008) menyatakan bahwa lamanya ARL memiliki pengaruh 

signifikan dengan ukuran KAP. Namun, penelitian yang telah dilakukan oleh 

Carslaw & Kaplan (1991) dan Hossain & Taylor (1998), tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh signifikan antara ukuran KAP terhadap lamanya 

ARL.  

Carslaw & Kaplan (1991) menemukan adanya hubungan positif antara 

opini dan audit report lag (ARL). Untuk perusahaan yang tidak menerima jenis 

opini unqualified akan menunjukkan ARL yang lebih panjang dibanding dengan 

perusahaan yang menerima opini unqualified. Ahmad dan Kamarudin (2001) 
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membuktikan bahwa ARL akan lebih panjang jika perusahaan menerima pendapat 

qualified atau selain pendapat unqualified.  

Ada dua hal yang mendasari mengapa ARL akan lebih panjang jika 

perusahaan menerima pendapat selain unqualified opinion. Pertama, perusahaan 

yang menerima opini qualified dianggap sebagai kabar buruk (bad news), 

sehingga penyampaian laporan keuangan juga akan diperlambat. Kedua, hal ini 

terjadi karena dalam proses pemberian pendapat (opini audit), melibatkan 

negoisasi dengan klien yang memakan waktu, sedangkan jika perusahaan 

menerima pendapat qualified atau selain pendapat unqualified, maka perlu 

diadakan pula konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis 

dan perluasan lingkup audit, sehingga lamanya proses audit dan ARL akan 

semakin panjang (Subekti & Widiyanti, 2004).  

Berdasarkan uraian faktor-faktor internal maupun eksternal yang terhadap 

audit report lag, maka dapat dirumuskan hipotesis yang kedua, yaitu: 

H
2
: Terdapat pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal 

(ukuran KAP dan opini audit) terhadap audit report lag. 

Hubungan antara faktor-faktor internal, seperti profitabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri, serta faktor-faktor 

eksternal, ukuran KAP dan opini audit, terhadap audit report lag dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang listing di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2009, dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan tersebut terdaftar di BEI sejak 31 Desember 2006 dan masih 

terdaftar sampai 31 Desember 2009. Kriteria ini dimaksudkan untuk meneliti 

konsistensi perusahaan yang masih terdaftar (listing) dari tahun 2007 sampai 

dengan 2009, sehingga perusahaan-perusahaan yang delisting antara tahun 

2007-2009 tidak dihitung, begitu pula pada perusahaan yang baru terdaftar 

antara tahun 2008-2010. 

2. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan yang disertai laporan 

auditor independen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 sampai 31 

Desember 2009. Sesuai dengan peraturan BAPEPAM yang terdapat dalam 

UU RI No.8/1995 Tentang Pasar Modal pasal 86 yang menyatakan bahwa 

setiap perusahaan yang telah terdaftar di BEI, diwajibkan menyampaikan 

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara berkala setiap tahunnya. 

Sehingga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, tetapi tidak 

menyampaikan laporan keuangan auditan tidak akan dihitung, karena kriteria 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan dan 

opini apa yang diperoleh dari hasil audit yang telah dilakukan. 
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3. Perusahaan yang mempunyai tahun tutup buku 31 Desember. Kriteria ini 

dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan lamanya ARL, dan juga sesuai 

ketentuan dari ketepatan waktu dari BAPEPAM terhadap penyampaian 

laporan keuangan tahunan, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah 

berakhirnya tahun tutup buku. Dimana sebagian besar perusahaan-perusahaan 

di Indonesia mempunyai tahun tutup buku pada tanggal 31 Desember. 

Tabel 3.1 

Hasil Seleksi Populasi 

Keterangan Jumlah

Jumlah perusahaan publik yang masuk dalam kriteria populasi (tetap 

listing dari tahun 2007 – 2009, dan telah menerbitkan laporan 

keuangan auditor independen pada tahun 2007 – 2009) 

368 

Jumlah perusahaan publik yang mempunyai tahun tutup buku selain 

31 Desember 

(3) 

Jumlah populasi perusahaan publik yang memenuhi kriteria 365 

 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara 

mengambil sampel secara purposif (purposive sampling), yaitu pemilihan sampel 

secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu, yang pada umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 2002: 131). Dalam hal ini sampel yang diambil harus 

memenuhi karakterisitik yang disyaratkan. 

Berdasarkan seleksi populasi sesuai dengan kriteria di atas pada Tabel 3.1, 

didapatkan jumlah sebesar 365 perusahaan. Selanjutnya dari jumlah sebesar 365 
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tersebut, dilakukan penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin 

(Prasetyo & Jannah, 2005:137), yakni: 

21 Ne
Nn

+
=  

Dimana : n  = besaran sampel 

N = besaran populasi 

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang ditetapkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) 

1  = angka konstanta 

Pada penelitian ini digunakan nilai kritis sebesar 10%, sehingga 

didapatkan hasil sampel sebesar: 

2)1,0.(3651
365

+
=n  

49,78=n  (dibulatkan menjadi 79 perusahaan) 

 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni 

mencakup data tentang laba/rugi bersih sebelum pajak, total aktiva, total utang, 

total kewajiban, jenis industri, jenis opini akuntan publik, nama auditor 

independen, tanggal laporan auditor independen diterbitkan, dan tanggal 

penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit kepada BAPEPAM. Untuk 

kebutuhan data tersebut, maka sumber data yang diperoleh berupa: 
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1. Laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen dari setiap 

perusahaan sampel. 

2. Laporan monitoring penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 

Desember. 

3. Struktur organisasi yang terdapat dalam laporan tahunan (annual report) dari 

setiap perusahaan sampel. 

Semua kebutuhan sumber data tersebut diperoleh dari Pusat Referensi 

Pasar Modal (PRPM) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, dengan cara 

mengakses langsung ke www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id, serta dari 

Factbook yang tersedia di pojok BEI Universitas Brawijaya Malang. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumenter, yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis 

data sekunder berupa laporan auditor indepen, laporan keuangan, maupun 

informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Penulis 

mengumpulkan data dengan cara penelusuran secara manual dan penulusuran 

dengan komputer. Penelusuran secara manual ini merupakan data yang disajikan 

dalam format kertas hasil cetakan sedangkan penelusuran dengan komputer 

menghasilkan data berupa laporan-laporan. 
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3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah timeliness dan audit report 

lag (ARL). Timeliness (TL) adalah rentang waktu pengumuman laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit kepada publik, yaitu lamanya hari yang dibutuhkan 

untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik, 

sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal 

penyerahan ke BAPEPAM (paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya). 

Variabel ini dinotasikan dengan variabel dummy. Dimana perusahaan yang 

melakukan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik 

secara tepat waktu diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangan auditan diberi nilai 0. Penggunaan 

variabel dummy untuk variabel dependen TL, dikarenakan kurang lengkapnya 

data yang diperoleh penulis terhadap tanggal pengumuman setiap perusahaan 

sampel dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM. 

Variabel dependen yang kedua, yakni audit report lag (ARL) adalah 

rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur 

berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor 

independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun 

tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada 

laporan auditor independen. Sama seperti dengan timeliness, variabel ini diukur 

secara kuantitatif dalam jumlah hari.  
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3.3.2 Variabel Independen 

Menurut Sekaran (2006:117), variabel independen atau yang disebut juga 

variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen, baik secara 

positif ataupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Tingkat profitabilitas (ROA) 

Tingkat profitabilitas diukur dengan ROA (Return On Asset), yaitu laba 

bersih sebelum pajak (earnings after tax) dibagi dengan total aktiva (asset). 

Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi diduga waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaian audit akan lebih pendek, sehingga ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan akan terpenuhi. ROA dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

%100x
Asset
EATROA =  

2. Tingkat solvabilitas (DER)  

Tingkat solvabilitas diukur dengan Debt to Equity Ratio, yaitu total 

kewajiban (debt) dibagi dengan total ekuitas (equity). DER berfungsi untuk 

mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada 

kreditur (Simbolon, 2009). DER dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

%100x
Equity
DebtDER =  
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3. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari total nilai aktiva, total penjualan, 

jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan 

diukur dengan menggunakan proksi total asset. 

4. Internal Auditor (IA). 

Pada penelitian ini, perusahaan digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu 

kelompok perusahaan yang memiliki divisi internal audit dan perusahaan yang 

tidak memiliki divisi internal audit. Variabel ini dinotasikan dengan variabel 

dummy. Untuk perusahaan yang memiliki auditor internal diberi kode dummy 1, 

dan sebaliknya jika perusahaan tidak memiliki auditor internal diberi kode dummy 

0. 

5. Klasifikasi Industri (CLASS),  

Serupa dengan variabel internal auditor, variabel jenis klasifikasi industri 

juga merupakan variabel dummy yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu jenis 

industri finansial dan jenis industri non finansial. Untuk perusahaan yang masuk 

kategori finansial diberi kode dummy 1, dan sebaliknya jika perusahaan masuk 

kategori non finansial diberi kode dummy 0. 

6. Ukuran KAP (KAP) 

Pada penelitian ini, ukuran KAP dikategorikan menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok KAP Big Four dan KAP Non Big Four. Ukuran KAP ini juga 

dinotasikan dengan variabel dummy, dimana KAP Big Four diberi notasi angka 1 

sedangkan KAP Non Big Four diberi notasi angka 0. Diduga KAP besar akan 
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lebih pendek waktu penyelesaian auditnya. Adapun KAP yang berafiliasi dengan 

KAP Big Four di Indonesia adalah: 

Tabel 3.2 

KAP Big Four dan Mitranya di Indonesia 

KAP Big Four Mitra di Indonesia 

Ernst & Young Prasetio, Sarwoko, dan Sandjaja 

(Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja) 

PriceWaterhouseCoopers Haryanto Sahari & Rekan (Drs. Hadi 

Sutanto & Rekan) 

Deloitte Touche Tohmatsu Osman Bing (Ramli) Satrio & Rekan atau 

Hans Tuanakotta Mustofa & Halim 

KPMG 

 

Siddharta, Siddharta & Harsono 

(Siddharta, Siddharta & Widjaja) 

Sumber: review beberapa artikel 
 

7. Opini Auditor (OPINI) 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kategori 

perusahaan yang mendapat unqualified opinion diberi nilai dummy 1 dan kategori 

perusahaan yang mendapat opini selain unqualified opinion diberi nilai dummy 0. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam analisis data untuk menguji 

setiap variabel dependen timeliness (TL) dan ARL. Untuk menguji pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen timeliness (TL) 

digunakan analisis regresi logistik (logistic regression). Sedangkan untuk menguji 
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pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen ARL 

digunakan analisis regresi berganda (multiple regression). 

3.4.1 Analisis Regresi Logistik    

Analisis regresi logistik (logistic regression) dipilih untuk menguji 

variabel timeliness (TL) sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen (profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, dan 

klasifikasi industri) dan faktor eksternal (ukuran KAP dan opini audit). 

Penggunaan analisis regresi logistik dikarenakan variabel dependennya 

merupakan hasil penggolongan (pengklasifikasian) ke dalam beberapa kategori. 

Menurut Hosmer and Lemeshow (1989) dalam Saleh (2004), banyaknya kategori 

dalam variabel dependen dapat berbentuk dikotomus, yaitu jika terdiri dari dua 

kategori atau politimus yang terdiri dari lebih dua kategori. Dalam hal ini, variabel 

dependen TL digolongkan menjadi dua (dikotomus), yaitu perusahaan yang tepat 

waktu yang diberi nilai dummy sebesar 1 dan perusahaan yang tidak tepat waktu 

yang diberi nilai dummy sebesar 0.  

Analisis regresi logistik ini tidak memerlukan pengujian normalitas data, 

karena menurut Ghozali (2006:261) regresi ini tidak memerlukan asumsi 

normalitas pada variabel bebasnya. Gujarati (1992) dalam Respati (2001) 

menyatakan bahwa regresi logistik juga mengabaikan masalah heteroskedastisitas, 

yang berarti variabel dependen tidak memerlukan homoskedastisitas untuk 

masing-masing variabel independennya. 
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Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi 

Statistical Package for Social Science (SPSS). Model umum regresi yang 

digunakan adalah: 

=
−TL
TLLn

1
 a + b1ROA + b2DER+  b3IA+ b4SIZE + b5CLASS + b6KAP+ 

b7OPINI + e 

Keterangan:  

TL
TLLn
−1

 =  Timeliness,  

b
1
, b

2
, ....., b

5 =  Koefisien regresi,  

ROA  =  Profitabilitas,  

DER   =  Solvabilitas,  

SIZE   =  Ukuran perusahaan,  

IA   =  Internal auditor,  

CLASS  =  Klasifikasi industri,  

KAP   =  Ukuran KAP,  

OPINI   =  Opini auditor,  

a = Konstan, dan e = Galat (error terms). 

3.4.2 Analisis Regresi Berganda    

Analisis data menggunakan regresi berganda (multiple regression) untuk 

menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kemudian dilakukan pengecekan dengan melakukan plot data untuk melihat 

adanya data linear atau tidak linear. Analisis regresi berganda digunakan untuk 

pengujian variabel dependen audit report lag (ARL) yang dijelaskan oleh variabel 
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independen (profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, klasifikasi industri dan 

ukuran perusahaan) dan faktor eksternal (ukuran KAP dan opini audit). Model 

regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

ARL = a + b1ROA + b2DER+  b3IA+ b4SIZE + b5CLASS + b6KAP+ b7OPINI + e 

Keterangan:  

ARL   =  Audit Report Lag,  

b
1
, b

2
, ....., b

5 
=  Koefisien regresi,  

ROA   =  Profitabilitas,  

DER   =  Solvabilitas,  

SIZE   =  Ukuran perusahaan,  

IA  =  Internal auditor,  

CLASS  =  Klasifikasi industri,  

KAP   =  Ukuran KAP,  

OPINI   =  Opini auditor,  

a = Konstan, dan e = Galat (error terms). 

3.4.2.1 Uji Asumsi Klasik Regresi Berganda 

1) Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

mendeteksi normalitas dapat menggunakan analisis grafik Normal P-P Plot of 

Regression Standardized Residual dan juga dengan uji statistik, yaitu uji 

Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2006:147).  
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Deteksi dengan cara analisis grafik, yaitu melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambil keputusan antara lain: (1) jika 

data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas, serta (2) jika data menyebar jauh dari 

garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Pengujian normalitas dapat dideteksi juga dengan uji Kolmorov Smirnov 

dengan melihat nilai signifikan residualnya. Jika nilai signifikan berada diatas 

nilai signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi normalitas. 

2) Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. (Ghozali, 2006:95) 

menyatakan bahwa deteksi adanya multikolinearitas dibagi menjadi 2 yaitu: (a) 

besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Pedoman suatu model 

regresi bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan 

mempunyai nilai Tolerance mendekati 1, serta (b) besaran korelasi antar variabel 

independen. Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas adalah 

koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (di bawah 0,5) 

(Sulistyo, 2010:56). 

3) Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas terjadi jika varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain terjadi ketidaksamaan. Model regresi yang baik adalah tidak 
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terjadi heterokedastisitas atau model regresi yang baik adalah yang 

homoskedatisitas (Ghozali, 2006: 105). 

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot. 

Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu 

X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah di 

studendized (Ghozali, 2006: 126). Dasar pengambilan keputusan antara lain 

sebagai berikut: (a) jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar), maka telah terjadi 

heteroskedastisitas dan (b) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4) Autokorelasi 

Uji autokorelasi ditujukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu yang terjadi antar periode yang diujikan dalam model 

regresi (Wirakusuma, 2004). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

serial korelasi. Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi akan digunakan 

metode pengujian Durbin Watson (DW). Model regresi tidak mengandung 

masalah autokorelasi jika kriteria du ≤ d ≤ 4-du dipenuhi (Ghozali, 2006:100). 

Menurut Sulistyo (2010:62) autokorelasi tidak terjadi apabila nilai DW adalah 

sebesar 2 atau mendekati 2. Autokorelasi positif terjadi jika nilai DW mendekati 

0, sedangkan autokorelasi negatif terjadi jika nilai DW mendekati 4. 
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3.5 Pengujian Hipotesis 

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual 

dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. 

Suatu perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah H0 ditolak). Sebaliknya disebut 

tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima. 

3.5.1 Pengujian Hipotesis Regresi Logistik 

a) Menilai Keseluruhan Model Fit (Overall Model Fit) 

Menurut Ghozali (2006:268), dalam melakukan pengujian hipotesis 

regresi logistik, langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. 

Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data 

H1 : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data 

Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood L 

dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan 

data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan 

menjadi -2LogL (Ghozali, 2006:268). 

Selanjutnya dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of 

Fit Test untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan 

model (tidak ada perbedaan model dengan data sehingga model dapat dikatakan 

fit) (Ghozali, 2006:269). Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

statistik sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini 

berarti ada perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya 
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sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi 

nilai observasinya, begitu pula sebaliknya. 

b) Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2006:95). Untuk dapat 

mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya masalah 

multikolinieritas adalah dengan melihat dari korelasi antar variabel independen 

dimana nilainya tidak ada yang melebihi 0,90 (Respati, 2001). 

c) Menguji Koefisien Regresi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah: 

1. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.  

2. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi p-

value (probabilitas value). Jika p-value (signifikansi) > α, maka hipotesis 

alternatif ditolak. Sebaliknya jika p-value < α, maka hipotesis diterima. 

3.5.2 Pengujian Hipotesis Regresi Berganda 

a) Uji F (Signifikan Simultan) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai F tabel dengan F hitung.  

Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikasi yang digunakan 

sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n – k – 1) dimana 
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n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang 

digunakan adalah :  

Jika F
hitung

> F
tabel  

(n – k – 1) maka H0 ditolak  

Jika F
hitung

< F
tabel  

(n – k – 1) maka H0 diterima  

b) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)  

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel 

dependen.  

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. 

Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% dengan 

derajat kebebasan df = (n – k – 1) dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah 

jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :  

Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata dan 

standar deviasi dari masing-masing variabel, baik variabel terikat (dependent 

variable) maupun variabel bebas (independent variable), yang dihitung 

berdasarkan keseluruhan data 237 perusahaan sampel dari tahun 2007-2009.  

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Keseluruhan Data Tahun 2007-2009 

 
Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

TLa 0 1 0,8903 0,3132 

ARL 15 167 73,73 22,26 

ROAb -1,70 0,37 0,01 0,16 

DERb -4,64 16,53 2,41 3,68 

IAa 0 1 0,7890 0,4089 

SIZEc 6.930.528 394.616.604.000 19.791.257.303 60.516.848.319

CLASSa 0 1 0,3586 0,4806 

KAPa 0 1 0,3544 0,4794 

OPINIa 0 1 0,7342 0,4427 
avariabel dummy                    Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 2,hal.134) 
bdalam persen (%) 
cdalam ribuan rupiah 
 

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif secara keseluruhan 

sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan yang diproyeksikan sebagai variabel 

dummy TL sebesar 0,8903, yang berarti 89,03% dari seluruh perusahaan sampel 
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menyampaikan laporan keuangan auditan kepada BAPEPAM secara tepat waktu, 

dengan standar deviasi sebesar 31,32%. Sementara rata-rata ARL di Indonesia 

dari seluruh perusahaan sampel adalah 73,73 hari dengan standar deviasi sebesar 

22,26 hari. Lama ARL terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 

selama 167 hari, sedangkan lama ARL terkecil adalah selama 15 hari. 

 Rata-rata profitabilitas keseluruhan perusahaan sampel yang diproksikan 

melalui ROA (Return On Asset) adalah sebesar 0,01% dengan standar deviasi 

0,16%. Dengan ROA minimum sebesar -1,70% dan ROA maksimum sebesar 

0,37%. Nilai rata-rata solvabilitas perusahaan sampel dari tahun 2007-2009 yang 

diproksikan melalui DER (Debt to Equity Ratio) adalah 2,41% dengan standar 

deviasi 3,68%. Dengan DER minimum sebesar -4,64% dan DER maksimum 

sebesar 16,53%.  

Pengujian statistik deskriptif pada variabel ukuran perusahaan (size) yang 

diproksikan melalui nilai total aset, menghasilkan rata-rata sebesar Rp 

19.791.257.303.000,- dengan standar deviasi sebesar Rp 60.516.848.319.000,-. 

Nilai total aset terbesar pada perusahaan sampel dari tahun 2007-2009 adalah 

senilai Rp 394.616.604.000.000,-, sedangkan nilai total aset terkecil adalah senilai 

Rp 6.930.528.000,-. Rata-rata variabel internal auditor perusahaan sampel 

menunjukkan angka sebesar 0,7890, yang berarti bahwa sebesar 78,90% dari 

keseluruhan perusahaan sampel telah memiliki divisi audit internal, dengan 

standar deviasi sebesar 40,89%.  

Statistik pada variabel klasifikasi industri menunjukkan rata-rata sebesar 

0,3586, yang berarti bahwa sebesar 35,86% dari keseluruhan perusahaan sampel 
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yang diteliti merupakan perusahaan finansial (keuangan), dengan standar deviasi 

senilai 48,06%. Sementara nilai rata-rata variabel ukuran KAP di Indonesia dari 

tahun 2007-2009 adalah sebesar 0,3544. Hal ini berarti bahwa sebesar 35,44% 

dari keseluruhan perusahaan sampel diaudit oleh KAP yang berasosiasi dengan 

KAP The Big Four, dengan standar deviasi sebesar 47,94%. Sementara statistik 

variabel opini menunjukkan rata-rata sebesar 0,7342, yang berarti bahwa sebesar 

73,42% dari seluruh perusahaan sampel mendapatkan opini unqualified (wajar 

tanpa pengecualian), dengan standar deviasi sebesar 44,27%. 

Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Data Tahun 2007 

 
Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

TLa 0 1 0,9367 0,2450 

ARL 15 112 69,01 20,26 

ROAb -0,19 0,38 0,03 0,06 

DERb -2,09 16,53 3,54 4,07 

SIZEc    9.510.934  319.085.590.000    16.966.134.748  52.185.026.686

IAa 0 1 0,7342 0,4446 

CLASSa 0 1 0,3671 0,4851 

KAPa 0 1 0,3291 0,4729 

OPINIa 0 1 0,6835 0,4681 
avariabel dummy                  Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 2,hal.134) 
bdalam persen (%) 
cdalam ribuan rupiah 

 

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tahun 2007 seperti yang terlihat 

pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa rata-rata ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan yang diproyeksikan sebagai variabel dummy TL sebesar 0,9367, 

yang berarti 93,67% dari seluruh perusahaan sampel menyampaikan laporan 
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keuangan auditan kepada BAPEPAM secara tepat waktu dengan standar deviasi 

sebesar 24,50%. Sementara rata-rata lama ARL di Indonesia pada tahun 2007 

adalah 69,01 hari dengan standar deviasi sebesar 20,26 hari. Sementara itu, ARL 

terbesar pada perusahaan-perusahaan sampel tahun 2007 adalah selama 112 hari, 

sedangkan ARL terkecil adalah selama 15 hari. 

 Rata-rata profitabilitas perusahaan sampel di tahun 2007 yang diproksikan 

melalui ROA adalah sebesar 0,03% dengan standar deviasi 0,06%. Sedangkan 

nilai ROA minimum sebesar -0,19% dan ROA maksimum sebesar 0,38%. Rata-

rata nilai solvabilitas perusahaan di Indonesia tahun 2007 yang diproksikan 

melalui DER adalah 3,54% dengan standar deviasi 4,07%. Nilai DER minimum 

sebesar -2,09% dan DER maksimum sebesar 16,53%.  

Statistik deskriptif pada variabel ukuran perusahaan (size) yang dinyatakan 

sebagai nilai total aset, menunjukkan rata-rata sebesar Rp 16.966.134.748.000,- 

dengan standar deviasi sebesar Rp 52.185.026.686.000,-. Nilai total aset terbesar 

pada perusahaan sampel pada tahun 2007 adalah senilai Rp 319.085.590.000.000,-

, sedangkan nilai total aset terkecil adalah senilai Rp 9.510.934.000,-. Nilai rata-

rata variabel internal auditor perusahaan sampel tahun 2007 menunjukkan angka 

sebesar 0,7342, yang berarti bahwa sebesar 73,42% dari perusahaan sampel tahun 

2007 telah memiliki divisi audit internal, dengan standar deviasi sebesar 44,46%.  

Statistik pada variabel klasifikasi industri menghasilkan rata-rata sebesar 

0,3671, yang berarti bahwa sebesar 36,71% dari perusahaan sampel tahun 2007 

merupakan perusahaan finansial (keuangan), dengan standar deviasi senilai 

48,51%. Sementara nilai rata-rata variabel ukuran KAP perusahaan sampel 2007 
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adalah sebesar 0,3291. Hal ini berarti bahwa sebesar 32,91% dari keseluruhan 

perusahaan sampel tahun 2007 diaudit oleh KAP yang berasosiasi dengan KAP 

The Big Four, dengan standar deviasi sebesar 47,29%. Sementara statistik 

variabel opini menunjukkan rata-rata sebesar 0,6835, yang berarti bahwa sebesar 

68,35% dari seluruh perusahaan sampel mendapatkan opini unqualified (wajar 

tanpa pengecualian), dengan standar deviasi sebesar 46,81%. 

Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif Data Tahun 2008 

 
Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

TLa 0 1 0,8228 0,3843 

ARL 20 167 76,39 24,13 

ROAb -1,30 0,28 -0,02 0,18 

DERb -4,64 15,92 3,35 4,10 

SIZEc  7.546.807  358.438.678.000   19.875.796.718  59.876.247.999

IAa 0 1 0,7722 0,4221 

CLASSa 0 1 0,3671 0,4851 

KAPa 0 1 0,3544 0,4814 

OPINIa 0 1 0,7722 0,4221 
avariabel dummy                  Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 2,hal.135) 
bdalam persen (%) 
cdalam ribuan rupiah 
 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif perusahaan 

sampel pada tahun 2008 yang menunjukkan rata-rata ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan yang diproyeksikan sebagai variabel dummy TL 

adalah sebesar 0,8228, yang berarti 82,28% dari seluruh perusahaan sampel di 

tahun 2008 menyampaikan laporan keuangan auditan kepada BAPEPAM secara 

tepat waktu, dengan standar deviasi sebesar 38,43%. Hal ini menunjukkan adanya 
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penurunan persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 93,67%. Sementara rata-rata lama ARL di Indonesia 

pada tahun 2008 adalah 76,39 hari, dengan standar deviasi sebesar 24,13 hari. 

Lama ARL perusahaan sampel tahun 2008 jauh lebih lama dibandingkan ARL 

perusahaan sampel tahun 2007, yaitu selama 69,01 hari.  Sementara itu, ARL 

terlama pada perusahaan-perusahaan sampel tahun 2008 adalah 167 hari, 

sedangkan ARL tercepat adalah selama 20 hari. 

 Profitabilitas perusahaan sampel di tahun 2008 ditunjukkan dengan rata-

rata ROA sebesar -0,02% dengan standar deviasi 0,18%. Nilai minus tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas perusahaan sampel tahun 2008 tidak 

terlalu baik. Sedangkan nilai ROA minimum sebesar -1,30% dan ROA maksimum 

sebesar 0,28%. Rata-rata nilai solvabilitas perusahaan di Indonesia tahun 2008 

menunjukkan DER sebesar 3,35%, dengan standar deviasi 4,10%. DER 

perusahaan sampel tahun 2008 tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya, yaitu 

sebesar 3,54% Nilai DER minimum sebesar -4,64% dan DER maksimum sebesar 

15,92%.  

Statistik deskriptif pada variabel ukuran perusahaan (size) tahun 2008, 

menunjukkan rata-rata total aset sebesar Rp 19.875.796.718.000,- dengan standar 

deviasi sebesar Rp 59.876.247.999.000,-. Nilai total aset terbesar pada perusahaan 

sampel pada tahun 2008 adalah senilai Rp 358.438.678.000.000,-, sedangkan nilai 

total aset terkecil adalah senilai Rp 7.546.807.000,-. Nilai rata-rata variabel 

internal auditor perusahaan sampel tahun 2008 menunjukkan angka sebesar 
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0,7722, yang berarti bahwa sebesar 77,22% dari perusahaan sampel tahun 2008 

telah memiliki divisi audit internal, dengan standar deviasi sebesar 42,21%.  

Statistik pada variabel klasifikasi industri perusahaan sampel tahun 2008 

menghasilkan rata-rata sebesar 0,3671, yang berarti bahwa sebesar 36,71% dari 

perusahaan sampel tahun 2008 merupakan perusahaan finansial (keuangan), 

dengan standar deviasi senilai 48,51%. Sementara nilai rata-rata variabel ukuran 

KAP perusahaan sampel 2008 adalah sebesar 0,3544. Hal ini berarti bahwa 

sebesar 35,44% dari keseluruhan perusahaan sampel tahun 2008 diaudit oleh KAP 

yang berasosiasi dengan KAP The Big Four, dengan standar deviasi sebesar 

48,14%. Pada tahun 2007 rata-rata variabel ukuran KAP adalah sebesar 32,91%, 

lebih kecil dibandingkan rata-rata variabel ukuran KAP tahun 2008, yang berarti 

adanya pergantian KAP oleh perusahaan sampel dan semakin banyak perusahaan 

sampel yang menggunakan jasa dari KAP The Big Four. Sementara statistik 

variabel opini menunjukkan rata-rata sebesar 0,7722, yang berarti bahwa sebesar 

77,22% dari seluruh perusahaan sampel mendapatkan opini unqualified (wajar 

tanpa pengecualian), dengan standar deviasi sebesar 42,21%. Persentase rata-rata 

variabel opini auditor perusahaan sampel pada tahun 2008 menunjukkan adanya 

peningkatan jumlah perusahaan yang mendapatkan opini unqualified 

dibandingkan dari tahun 2007, yaitu sebesar 68,35%. 

Tabel 4.4 
Statistik Deskriptif Data Tahun 2009 

 
Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

TLa 0 1 0,9114 0,2860 

ARL 27 159 75,78 21,72 
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ROAb -1,71 0,28 0,0020 0,21 

DERb -31,53 13,65 2,72 5,32 

SIZEc   6.930.528  394.616.604.000     22.531.840.442  68.968.337.534 

IAa 0 1 0,8608 0,3484 

CLASSa 0 1 0,3418 0,4773 

KAPa 0 1 0,3797 0,4884 

OPINIa 0 1 0,7468 0,4376 
avariabel dummy                   Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 2,hal.135) 
bdalam persen (%) 
cdalam ribuan rupiah 
 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif perusahaan 

sampel pada tahun 2009 yang menghasilkan rata-rata ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan yang diproyeksikan sebagai variabel dummy TL 

adalah sebesar 0,9114, yang berarti 91,14% dari seluruh perusahaan sampel di 

tahun 2009 menyampaikan laporan keuangan auditan kepada BAPEPAM secara 

tepat waktu, dengan standar deviasi sebesar 28,60%. Persentase rata-rata TL 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan, dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 82,28%. Sementara rata-rata lama 

ARL di Indonesia pada tahun 2009 adalah 75,78 hari, dengan standar deviasi 

sebesar 21,72 hari. Perbedaan rata-rata lama ARL perusahaan sampel tahun 2009 

dibandingkan tahun 2008 sangat tipis, dimana ARL perusahaan sampel tahun 

2008 adalah selama 76,39 hari.  Sedangkan, ARL terlama pada perusahaan-

perusahaan sampel tahun 2009 adalah 159 hari, sedangkan ARL tercepat adalah 

selama 27 hari. 

 Profitabilitas perusahaan sampel di tahun 2009 diproksikan dengan nilai 

rata-rata ROA sebesar 0,002% dengan standar deviasi 0,21%. Sedangkan nilai 
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ROA minimum sebesar -1,71% dan ROA maksimum sebesar 0,28%. Nilai rata-

rata solvabilitas perusahaan di Indonesia tahun 2009 menunjukkan DER sebesar 

2,72%, dengan standar deviasi 5,32%. Nilai DER minimum sebesar -31,53% dan 

DER maksimum sebesar 13,65%.  

Statistik deskriptif pada variabel ukuran perusahaan (size) tahun 2009, 

ditunjukkan dengan rata-rata total aset sebesar Rp 22.531.840.442.000,- dengan 

standar deviasi sebesar Rp 68.968.337.534.000,-. Nilai total aset terbesar 

perusahaan sampel tahun 2009 adalah senilai Rp 394.616.604.000.000,-, 

sedangkan nilai total aset terkecil adalah senilai Rp 6.930.528.000,-. Nilai rata-

rata variabel internal auditor perusahaan sampel tahun 2009 menunjukkan angka 

sebesar 0,8608, yang berarti bahwa sebesar 86,08% dari perusahaan sampel tahun 

2009 telah memiliki divisi audit internal, dengan standar deviasi sebesar 34,84%. 

Terjadi adanya peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki divisi internal audit 

pada tahun 2009, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana rata-rata nilai 

variabel internal audit tahun 2008 adalah sebesar 77,22%.  

Pengujian statistik variabel klasifikasi industri terhadap perusahaan sampel 

tahun 2009 menghasilkan rata-rata sebesar 0,3418, yang berarti bahwa sebesar 

34,18% dari perusahaan sampel tahun 2009 merupakan perusahaan finansial 

(keuangan), dengan standar deviasi sebesar 47,73%. Sementara nilai rata-rata 

variabel ukuran KAP perusahaan sampel tahun 2009 adalah sebesar 0,3797. Hal 

ini berarti bahwa sebesar 37,97% dari keseluruhan perusahaan sampel tahun 2009 

diaudit oleh KAP yang berasosiasi dengan KAP The Big Four, dengan standar 

deviasi sebesar 48,84%. Sementara statistik variabel opini perusahaan sampel 
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tahun 2009 menunjukkan rata-rata sebesar 0,7468, yang berarti bahwa sebesar 

74,68% dari seluruh perusahaan sampel mendapatkan opini unqualified (wajar 

tanpa pengecualian), dengan standar deviasi sebesar 0,4376%.  

 

4.2 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen, yaitu timeliness (TL) 

dan audit report lag (ARL), dimana variabel dependen TL dinotasikan dengan 

variabel dummy, sedangkan variabel ARL diukur berdasarkan lamanya hari yang 

dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor. Oleh karena itu, seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, digunakan dua analisis yang berbeda terhadap 

masing-masing variabel dependen. Untuk menguji variabel dependen TL 

digunakan regresi logistik (logistic regression). Sedangkan dalam menguji 

variabel dependen ARL digunakan analisis regresi berganda (multiple regression).  

4.2.1 Analisis Regresi Logistik 

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi logistik. Regresi 

logistik digunakan untuk menguji pengaruh faktor internal (profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri) dan 

faktor eksternal (ukuran KAP dan opini audit) terhadap timeliness (TL). Metode 

yang digunakan dalam regresi logistik ini adalah metode enter dengan tingkat 

signifikansi (α) 5%. 

Tabel 4.5 
Hasil Regresi Logistik Variabel Dependen TL Tahun 2007-2009 

 
  B S.E. 

Step 1a ROA 1.523 1.087

DER .136 .105
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SIZE 972.078 .000

IA(1) -.072 .532

CLASS(1) -.180 .533

KAP(1) .373 .516

OPINI(1) .806 .461

Constant 1.937 .634

Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 3,hal. 136) 

Berdasarkan hasil analisis dalam Tabel 4.5 di atas, maka dapat dibuat model 

persamaan sebagai berikut : 

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 0,180CLASS 

+ 0,373KAP + 0,806OPINI  

Dari hasil persamaan regresi logistik dapat dijelaskan bahwa : 

1) α = konstanta sebesar 1,937 artinya apabila semua variabel independen (ROA, 

DER, SIZE, IA, CLASS, KAP, dan OPINI) dianggap konstan (bernilai 0), 

maka nilai TL adalah sebesar 1,937. 

2) Koefisien variabel profitabilitas (ROA) sebesar 1,523, artinya apabila ROA 

mengalami kenaikan sebesar 1, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan 

maka TL akan mengalami peningkatan sebesar 1,532. 

3) Koefisien variabel solvabilitas (DER) sebesar 0,136, artinya apabila DER 

mengalami kenaikan sebesar 1, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan 

maka TL akan mengalami peningkatan sebesar 0,136. 

4) Koefisien variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 972,078, artinya apabila 

SIZE perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1, sedangkan variabel lainnya 

dianggap konstan maka TL akan mengalami peningkatan sebesar 972,078. 
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5) Koefisien variabel internal auditor (IA) sebesar – 0,072 

a. Perusahaan yang memiliki divisi internal auditor, diproksikan dengan 

variabel dummy 1, maka persamaan regresinya: 

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072(1) – 

0,180CLASS + 0,373KAP + 0,806OPINI  

TL =  1,865 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,180CLASS + 

0,373KAP + 0,806OPINI  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka TL pada 

perusahaan yang memiliki divisi internal audit adalah sebesar 1,865. 

b. Perusahaan yang tidak memiliki divisi internal auditor, diproksikan dengan 

variabel dummy 0, maka persamaan regresinya: 

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072(0) – 

0,180CLASS + 0,373KAP + 0,806OPINI  

TL =  1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,180CLASS + 

0,373KAP + 0,806OPINI  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka TL pada 

perusahaan yang tidak memiliki divisi internal audit adalah 1,937. 

6) Koefisien variabel klasifikasi industri (CLASS) sebesar – 0,180 

a. Perusahaan finansial (keuangan) diproksikan dengan variabel dummy 1, 

maka persamaan regresinya: 

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 0,180(1) 

+ 0,373KAP + 0,806OPINI  
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TL = 1,757 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA +   

0,373KAP + 0,806OPINI  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka TL pada 

perusahaan finansial (keuangan) adalah 1,757. 

b.  Perusahaan non finansial (non keuangan) diproksikan dengan variabel 

dummy 0, maka persamaan regresinya: 

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 0,180(0) 

+ 0,373KAP + 0,806OPINI  

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA + 

0,373KAP + 0,806OPINI  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka TL pada 

perusahaan non finansial (non keuangan) adalah 1,937. 

7) Koefisien variabel ukuran KAP (KAP) sebesar – 0,373 

a. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berasosiasi dengan KAP The 

Big Four, diproksikan dengan variabel dummy 1, maka persamaan 

regresinya: 

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 

0,180CLASS + 0,373(1) + 0,806OPINI  

TL = 2,310 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 

0,180CLASS + 0,806OPINI  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka TL pada 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berasosiasi dengan KAP The 

Big Four adalah sebesar 2,310. 
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b. Perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP yang berasosiasi dengan 

KAP The Big Four, diproksikan dengan variabel dummy 0, maka persamaan 

regresinya: 

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 

0,180CLASS + 0,373(0) + 0,806OPINI  

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 

0,180CLASS + 0,806OPINI  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka TL perusahaan 

yang tidak menggunakan jasa KAP yang berasosiasi dengan KAP The Big 

Four adalah 1,937. 

8) Koefisien variabel opini auditor (OPINI) sebesar 0,806 

a. Perusahaan yang memperoleh pendapat unqualified (wajar tanpa 

pengecualian), diproksikan dengan variabel dummy 1, maka persamaan 

regresinya: 

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 

0,180CLASS + 0,373KAP + 0,806(1)  

TL = 2,743 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 

0,180CLASS + 0,373KAP  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka TL pada 

perusahaan yang memperoleh pendapat unqualified adalah 2,743. 

b. Perusahaan yang memperoleh pendapat selain unqualified (wajar tanpa 

pengecualian), diproksikan dengan variabel dummy 0, maka persamaan 

regresinya: 
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TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 

0,180CLASS + 0,373KAP + 0,806(0)  

TL = 1,937 + 1,523ROA + 0,136DER + 972,078SIZE – 0,072IA – 

0,180CLASS + 0,373KAP  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka TL perusahaan 

yang memperoleh pendapat selain unqualified adalah 1,937. 

4.2.2 Analisis Regresi Berganda 

Berikut ini adalah hasil analisis yang dilakukan dengan SPSS 16 terhadap 

pengujian variabel ARL sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen, antara lain ROA, DER, SIZE, IA, CLASS, KAP, dan OPINI. 

Tabel 4.6 
Hasil Regresi Berganda Variabel Dependen ARL Tahun 2007-2009 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 6,hal. 139) 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat dibuat model persamaan 

sebagai berikut : 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278CLASS – 7,007KAP – 4,123OPINI  

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 77.268 3.770  
ROA -20.764 9.076 -.150

DER .219 .440 .036

SIZE -2.877E-11 .000 -.078

IA 4.808 3.605 .088

CLASS -4.278 3.402 -.092

KAP -7.007 3.331 -.151

OPINI -4.123 3.299 -.082
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Dari hasil persamaan regresi berganda dapat dijelaskan bahwa : 

1) α = konstanta sebesar 77,268 artinya apabila semua variabel independen (ROA, 

DER, SIZE, IA, CLASS, KAP, dan OPINI) dianggap konstan (bernilai 0), 

maka nilai ARL adalah sebesar 77,268 hari. 

2) Koefisien variabel profitabilitas (ROA) sebesar – 20,764, artinya apabila ROA 

mengalami kenaikan sebesar 1, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan 

maka ARL akan mengalami penurunan sebesar – 20,764. 

3) Koefisien variabel solvabilitas (DER) sebesar 0,219, artinya apabila DER 

mengalami kenaikan sebesar 1, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan 

maka ARL akan mengalami peningkatan sebesar 0,219. 

4) Koefisien variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar – 2.877E-11, artinya 

apabila SIZE perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1, sedangkan variabel 

lainnya dianggap konstan maka TL akan mengalami penurunan sebesar – 

2.877E-11. 

5) Koefisien variabel internal auditor (IA) sebesar 4,808 

a. Perusahaan yang memiliki divisi internal auditor, diproksikan dengan 

variabel dummy 1, maka persamaan regresinya: 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808(1) – 

4,278CLASS – 7,007KAP – 4,123OPINI 

ARL =  82,076 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE – 

4,278CLASS – 7,007KAP – 4,123OPINI   

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka ARL pada 

perusahaan yang memiliki divisi internal audit adalah selama 82,076 hari. 
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b. Perusahaan yang tidak memiliki divisi internal auditor, diproksikan dengan 

variabel dummy 0, maka persamaan regresinya: 

ARL =   77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808(0) – 

4,278CLASS – 7,007KAP – 4,123OPINI 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE – 4,278CLASS 

– 7,007KAP – 4,123OPINI   

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka ARL pada 

perusahaan yang tidak memiliki divisi internal audit adalah selama 77,268 

hari. 

6) Koefisien variabel klasifikasi industri (CLASS) sebesar – 4,278 

a. Perusahaan finansial (keuangan) diproksikan dengan variabel dummy 1, 

maka persamaan regresinya: 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278(1) – 7,007KAP – 4,123OPINI 

ARL = 72,990 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA  – 

7,007KAP – 4,123OPINI 

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka ARL pada 

perusahaan finansial (keuangan) adalah selama 72,990 hari. 

b. Perusahaan non finansial (non keuangan) diproksikan dengan variabel 

dummy 0, maka persamaan regresinya: 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278(0) – 7,007KAP – 4,123OPINI 
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ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA  – 

7,007KAP – 4,123OPINI 

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka ARL pada 

perusahaan non finansial (non keuangan) adalah selama 77,268 hari. 

7) Koefisien variabel ukuran KAP (KAP) sebesar – 7,007 

a. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berasosiasi dengan KAP The 

Big Four, diproksikan dengan variabel dummy 1, maka persamaan 

regresinya: 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA –

4,278CLASS – 7,007(1) – 4,123OPINI 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278CLASS – 4,123OPINI 

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka ARL pada 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berasosiasi dengan KAP The 

Big Four adalah selama 70,261 hari. 

b. Perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP yang berasosiasi dengan 

KAP The Big Four, diproksikan dengan variabel dummy 0, maka persamaan 

regresinya: 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278CLASS – 7,007(0) – 4,123OPINI 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278CLASS – 4,123OPINI 
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Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka ARL 

perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP yang berasosiasi dengan 

KAP The Big Four adalah selama 77,268 hari. 

8) Koefisien variabel opini auditor (OPINI) sebesar – 4,123 

a. Perusahaan yang memperoleh pendapat unqualified (wajar tanpa 

pengecualian), diproksikan dengan variabel dummy 1, maka persamaan 

regresinya: 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278CLASS – 7,007KAP – 4,123(1) 

ARL = 73,145 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278CLASS – 7,007KAP  

Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka ARL pada 

perusahaan yang memperoleh pendapat unqualified adalah selama 73,145 

hari. 

b. Perusahaan yang memperoleh pendapat selain unqualified (wajar tanpa 

pengecualian), diproksikan dengan variabel dummy 0, maka persamaan 

regresinya: 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278CLASS – 7,007KAP – 4,123(0) 

ARL = 77,268 – 20,764ROA + 0,219DER – 2.877E-11SIZE + 4,808IA – 

4,278CLASS – 7,007KAP 
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Dengan catatan variabel independen lainnya konstan, maka ARL 

perusahaan yang memperoleh pendapat selain unqualified adalah selama 

77,268 hari. 

4.2.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Berganda 

      Dalam analisis regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi 

sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk 

memprediksi. Adapun asumsi yang dijelaskan adalah sebagai berikut:  

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen dan variabel independen dalam model regresi memiliki distribusi 

normal ataukah tidak. Untuk menciptakan suatu model regresi yang baik, maka 

distribusi datanya harus lah normal atau mendekati normal. Dalam mendeteksi 

normalitas dapat menggunakan grafik Normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual, yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik. 

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual pada gambar 

4.1 menggambarkan hubungan antara variabel dependen ARL dengan variabel 

independen, antara lain ROA, DER, SIZE, IA, CLASS, KAP, dan OPINI. Pada 

grafik di atas dapat dilihat bahwa pola sebaran titik data berada di sekitar garis 

diagonal dan searah dengan arah garis diagonal grafik Normal P-P Plot. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 

 

Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 7,hal. 140) 

Pengujian ini dapat dilakukan pula dengan menggunakan uji Kolmorov 

Smirnov dengan melihat nilai signifikan residualnya. Jika nilai signifikan berada 

diatas nilai signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

normalitas. Pada Tabel 4.7 dapat dilihat besarnya nilai Kolmorov Smirnov adalah 

1,251 dan signifikan pada 0,087, yang berarti nilai signifikan data > 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan data residual terdistribusi secara normal, dimana 

hasilnya konsisten dengan uji grafik P-P Plot of Regression Standardized 

Residual. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 
  Unstandardized 

Residual 

N 178 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.65721517E2 
Most Extreme Differences Absolute .094 

Positive .094 
Negative -.089 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.251 
Asymp. Sig. (2-tailed) .087 

Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 7,hal. 140) 

2) Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Untuk 

menciptakan suatu model regresi yang baik, antar variabel independen dalam 

model tersebut tidak boleh terdapat multikolinearitas, sebab dapat menyebabkan 

bias hasil penelitian, terutama dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai 

pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

Tabel 4.8 merupakan hasil analisis regresi linear berganda terhadap variabel 

dependen ARL yang dijelaskan oleh variabel independen, antara lain ROA, DER, 

SIZE, IA, CLASS, KAP, dan OPINI. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Dependen ARL 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
ROA .928 1.077

DER .766 1.305
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SIZE .759 1.317

IA .904 1.106

CLASS .735 1.361

KAP .770 1.298

OPINI .921 1.086

Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 6,hal. 139) 

Dari nilai VIF yang disajikan dalam kedua tabel di atas tampak bahwa 

masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa, masing-masing variabel independen di dalam model 

regresi tersebut tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan 

nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki 

nilai tolerance < 0,10, berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang 

nilainya lebih dari 95%. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedasitas (Ghozali, 2006:125). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedatis dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. 
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Gambar 4.2 

 
Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 9,hal. 142) 

Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pada tahun 2007-2009 tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antar kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari 

angka DW (Durbin-Watson). Model regresi tidak mengandung masalah 

autokorelasi jika kriteria du ≤ d ≤ 4-du dipenuhi (Ghozali, 2006:100). Menurut 

Sulistyo (2010:62) jika nilai statistik Durbin-Watson mendekati nilai 2,00, maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis tidak mengandung autokorelasi.  
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Autokolerasi & Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .303a .092 .064 21.531 1.960

Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 6,hal. 139) 

Nilai statistik DW sebesar 1,960 dihasilkan dari Tabel 4.9 yang merupakan 

hasil analisis regresi berganda terhadap variabel dependen ARL yang dijelaskan 

oleh variabel independen, ROA, DER, SIZE, IA, CLASS, KAP, dan OPINI. Dari 

kedua hasil nilai statistik DW dapat disimpulkan bahwa dalam data yang 

dianalisis tidak mengandung fenomena autokorelasi, karena nilai statistik DW 

tersebut mendekati 2,00. Selain itu, besar du menurut tabel Durbin-Watson 

dengan k = 7 dan n = 237 adalah 1,8413. Sehingga dapat disimpulkan nilai DW 

sebesar 1,960 lebih besar dari batas atas (du) 1,8413, dan lebih kecil dari 4 – 

1,8413 (4 – du), yang menunjukkan tidak ada kolerasi positif atau negatif (tidak 

terdapat autokolerasi). 

4.2.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006:87). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik variabel 

TL sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen, antara 
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lain ROA, DER, SIZE, IA, CLASS, KAP, dan OPINI ditunjukkan oleh nilai 

Nagelkerke R Square. Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 
Nagelkerke R Square 

 

Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 149.902a .058 .115 

Sumber data: Olahan data SPSS  (lampiran 3,hal. 136) 

Dapat dilihat dalam Tabel 4.10 bahwa nilai R2 pada penelitian ini adalah 

sebesar 0,115 atau 11,5%. Hal ini berarti kemampuan variabel independen 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, yakni hanya sebesar 11,5%. 

Sedangkan sisanya sebesar 88,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar 

model penelitian. 

Berdasarkan Tabel 4.9 besarnya R Square yang dihasilkan dari regresi 

berganda variabel ARL sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen, antara lain ROA, DER, SIZE, IA, CLASS, KAP, dan OPINI adalah 

sebesar 0,092. Hal ini berarti kemampuan variabel independen menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas sekali, yaitu sebesar 9,2%. Sedangkan sisanya 

90,8% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain.  

 

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Logistik 

Pengujian terhadap hipotesis regresi logistik bertujuan untuk membuktikan 

apakah variabel profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), ukuran perusahaan 

(SIZE), internal auditor (IA), klasifikasi industri (CLASS), ukuran KAP (KAP), 
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dan opini auditor (OPINI) berpengaruh terhadap ketetpatan waktu penyampain 

laporan keuangan tahunan (TL). Tahapan dalam pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menilai Keseluruhan Model Fit (Overall Model Fit) 

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada 

awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block 

Number = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal dengan -2LL akhir 

menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 

2006:268). 

Tabel 4.11 
Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan Nilai -2LL Akhir 

 
-2LL Nilai 

1. Awal (blok 0) 

2. Akhir (blok 1) 

171,492 

149,902 

Sumber data: Olahan data SPSS (lampiran 4,hal. 137) 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.11 di atas, nilai -2LL awal adalah sebesar 

171,492. Setelah dimasukkan ketujuh variabel independen, maka nilai -2LL akhir 

mengalami penurunan menjadi sebesar 149,902. Penurunan -2LL ini 

menunjukkan model regresi yang lebih baik atau model yang dihipotesiskan fit 

dengan data. 

Selain itu, menilai model fit juga bisa dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Model ini digunakan untuk menguji hipotesis 

nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit) (Ghozali, 2006:269). 
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Hasil pengujian dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Test ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

 
Step Chi-square df Sig. 

1 14.702 8 .065

 Sumber data: Olahan data SPSS (lampiran 4,hal. 137) 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.12 di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

Hosmer and Lemeshow’s adalah sebesar 14,702 dan signifikan pada 0,065. Hal ini 

menunjukkan bahwa model dikatakan fit dengan data dan model dapat diterima 

karena nilainya di atas 0,05. 

2. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak mempunyai gejala 

korelasi yang kuat antar variabel independennya (Ghozali, 2006:95). Pengujian ini 

menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat berapa besarnya 

korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini. 

Tabel 4.13 
Matriks Korelasi antar Variabel Bebas 

 

Sumber data: Olahan data SPSS (lampiran 5,hal. 138) 

  Constant ROA     DER     SIZE    IA(1)   CLASS(1) KAP(1)   OPINI(1)

Step 1 Constant 1.000 -.030 -.334 -.300 .003 -.681 -.549 -.115

ROA      -.030 1.000 -.173 .060 -.084 -.089 .150 .213

DER      -.334 -.173 1.000 -.135 -.078 .183 .080 -.050

SIZE     -.300 .060 -.135 1.000 .026 .102 .247 .015

IA(1)    .003 -.084 -.078 .026 1.000 -.040 -.289 -.025

CLASS(1) -.681 -.089 .183 .102 -.040 1.000 .068 -.159

KAP(1)   -.549 .150 .080 .247 -.289 .068 1.000 -.113

OPINI(1) -.115 .213 -.050 .015 -.025 -.159 -.113 1.000
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Hasil dari Tabel 4.13 menunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya 

multikolinieritas antar variabel independennya. Hal ini dapat dilihat dari korelasi 

antar variabel independen dimana nilainya tidak ada yang melebihi 0,90. 

3. Uji Hipotesis 

Tahap terakhir adalah uji koefisien regresi dan signifikansi, yaitu menguji 

hipotesis penelitian apakah diterima atau kah ditolak, hipotesis tersebut adalah: 

H
1
: Terdapat pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal 

(ukuran KAP dan opini audit) terhadap timeliness. 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 

 
Variabel B Sig. Ket. 

ROA 1.523 .032 S 
DER .136 .196 TS 
SIZE 972.078 .447 TS 
IA(1) -.072 .893 TS 

CLASS(1) -.180 .735 TS 
KAP(1) .373 .470 TS 

OPINI(1) .806 .048 S 
Constant 1.937 .002 - 

 
G = 14,216,  
DF = 7,  
P-Value = 0,047 

Sumber data: Olahan data SPSS (lampiran 3,hal. 136) 

Hasil pengujian regresi logistik dapat dilihat pada Tabel 4.14, dimana dapat 

dilihat besar p-value dari keseluruhan variabel adalah 0,047. nilai signifikansinya 

menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 (0,047 < 0,05), sehingga H1 diterima. 

Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh faktor internal (profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan internal auditor, dan klasifikasi industri) dan 
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faktor eksternal (ukuran KAP dan opini audit) terhadap variabel TL secara 

simultan atau bersamaan.  

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil regresi 

losgistik terhadap variabel TL, antara lain:  

1. Besarnya nilai signifikan untuk variabel profitabilitas yang diproksikan melalui 

ROA adalah 0,032. Dimana nilai signifikansinya menunjukkan angka lebih 

kecil dari 0,05 (0,032 < 0,05), karena p-value < 0,05 maka hipotesis diterima 

yang artinya profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel TL.   

2. Besarnya nilai signifikan variabel solvabilitas yang diproksikan melalui DER 

adalah sebesar 0,196. Dimana signifikansinya menunjukkan angka lebih besar 

dari 0,05 (0,196 > 0,05), karena p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak, yang 

artinya solvabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel TL. 

3. Besarnya nilai signifikan variabel ukuran perusahaan yang diproksikan melalui 

total aset adalah sebesar 0,447. Dimana nilai signifikansinya menunjukkan 

angka lebih besar dari 0,05 (0,447 > 0,05), karena p-value > 0,05 maka 

hipotesis ditolak, berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

variabel TL. 

4. Besarnya nilai signifikan untuk variabel internal auditor adalah 0,893. Dimana 

nilai signifikansinya menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 (0,893 > 0,05), 

karena p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak, yang artinya internal auditor 

tidak berpengaruh terhadap variabel TL. 

5. Besarnya nilai signifikansi untuk variabel klasifikasi industri adalah 0,735. 

Dimana nilai signifikansinya menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 (0,735 
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> 0,05), karena p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak, yang berarti bahwa 

klasifikasi industri tidak berpengaruh terhadap variabel TL. 

6. Besarnya nilai signifikansi untuk variabel ukuran KAP adalah 0,470. Dimana 

nilai signifikansinya menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 (0,470 > 0,05), 

karena p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap variabel TL. 

7. Besarnya nilai signifikansi untuk variabel opini auditor adalah 0,048. Dimana 

nilai signifikansinya menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 (0,048 < 0,05), 

karena p-value < 0,05 maka hipotesis diterima, artinya variabel opini auditor 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel TL. 

4.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda 

1. Uji F (Signifikan Simultan) 

Uji signifikan simultan yang sering disebut dengan uji F dilakukan untuk 

menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh keseluruhan variabel dependen yang ada 

dalam model terhadap variabel independennya. Pengaruh seluruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui 

dengan pengujian terhadap variasi nilai variabel yang terdapat dalam persamaan 

regresi. 

H
2
: Terdapat pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan internal auditor, dan klasifikasi industri) dan faktor eksternal 

(ukuran KAP dan opini audit) terhadap audit report lag. 
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Tabel 4.15 
Hasil Uji F 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10728.565 7 1532.652 3.306 .002a

Residual 106164.152 229 463.599   
Total 116892.717 236    

Sumber data: Olahan data SPSS (lampiran 6,hal. 139) 
 

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas besarnya Fhitung adalah 3,306, yaitu lebih 

besar daripada Ftabel sebesar 2,050 dengan tingkat signifikansi 0,002. Karena 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

ditolak, sehingga H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh faktor internal 

(profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan internal auditor, dan klasifikasi 

industri) dan faktor eksternal (ukuran KAP dan opini audit) terhadap ARL secara 

simultan atau bersamaan.  

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)  

Uji statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependennya secara individu. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikan t yang dihasilkan dari perhitungan. Apabila nilai sig. t < tingkat 

signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap 

variabel dependennya, sebaliknya jika nilai sig. t > tingkat signifikansi (0,05) 

maka variabel independennya secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependennya. 

Dari hasil pengujian regresi berganda, didapat hasil uji t untuk variabel 

dependen ARL sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 
Hasil Uji Koefisien Regresi Berganda 

Model t Sig. 
 

Ket. 

1 (Constant) 20.495 .000  

ROA -2.288 .023 S 

DER .498 .619 TS 

SIZE -1.082 .280 TS 

IA 1.334 .184 TS 

CLASS -1.257 .210 TS 

KAP -2.103 .037 S 

OPINI -1.250 .213 TS 

Sumber data: Olahan data SPSS (lampiran 6,hal. 139) 
 

Berdasarkan hasil uji t yang tampak pada tabel di atas, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Besarnya thitung untuk variabel profitabilitas yang diproksikan melalui ROA 

adalah sebesar -2,288 dengan nilai signifikan 0,023, dimana ttabel sebesar 1,970. 

Sehingga hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari 

ttabel (2,288 > 1,970), maka profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap ARL. Nilai signifikansinya juga menunjukkan angka lebih kecil dari 

0,05 (0,023 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya profitabilitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap ARL.   

2. Besarnya thitung untuk variabel solvabilitas yang diproksikan melalui DER 

adalah sebesar 0,498 dengan nilai signifikan 0,619, dimana ttabel sebesar 1,970. 

Sehingga hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari 

ttabel (0,498 < 1,970), maka solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap ARL. Nilai signifikansinya menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 
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(0,619 > 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap ARL. 

3. Besarnya thitung untuk variabel ukuran perusahaan yang diproksikan melalui 

total aset adalah sebesar -1,082 dengan nilai signifikan 0,280, dimana ttabel 

sebesar 1,970. Sehingga hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa thitung 

lebih kecil dari ttabel (1,082 < 1,970), maka ukuran perusahaan secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap ARL. Nilai signifikansinya menunjukkan angka 

lebih besar dari 0,05 (0,280 > 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ARL. 

4. Besarnya thitung untuk variabel internal auditor adalah 1,334 dengan nilai 

signifikan 0,184, dimana ttabel sebesar 1,970. Sehingga hasil uji statistik tersebut 

menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel (1,334 < 1,970), maka internal 

auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap ARL. Nilai signifikansinya 

menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 (0,184 > 0,05), maka H0 diterima dan 

Ha ditolak, artinya internal auditor tidak berpengaruh terhadap ARL. 

5. Besarnya thitung untuk variabel klasifikasi industri adalah -1,257 dengan nilai 

signifikan 0,210, dimana ttabel sebesar 1,970. Sehingga hasil uji statistik tersebut 

menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel (1,257 < 1,970), maka 

klasifikasi industri secara parsial tidak berpengaruh terhadap ARL. Nilai 

signifikansinya menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 (0,210 > 0,05), maka 

H0 diterima dan Ha ditolak, artinya klasifikasi industri tidak berpengaruh 

terhadap ARL. 
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6. Besarnya thitung untuk variabel ukuran KAP adalah -2,103 dengan nilai 

signifikan 0,037, dimana ttabel sebesar 1,970. Sehingga hasil uji statistik tersebut 

menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel (2,103 > 1,970), maka ukuran 

KAP secara parsial berpengaruh negatif terhadap ARL. Nilai signifikansinya 

juga menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 (0,037 < 0,05), maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, artinya ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap 

ARL. 

7. Besarnya thitung untuk variabel opini auditor adalah -1,250 dengan nilai 

signifikan 0,213, dimana ttabel sebesar 1,970. Sehingga hasil uji statistik tersebut 

menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel (1,250 < 1,970), maka opini 

auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap ARL. Nilai signifikansinya 

menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 (0,213 > 0,05), maka H0 diterima dan 

Ha ditolak, artinya variabel opini auditor independen tidak berpengaruh 

terhadap ARL. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Timeliness 

(TL) 

Dalam penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa sebagian besar 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tepat waktu dalam 

penyampaian laporan keuangan ke BAPEPAM. Hasil statistik deskriptif dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 89,03% dari keseluruhan perusahaan 

sampel dari tahun 2007-2009 telah memenuhi ketepatwaktuan dalam 
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menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Hal ini menunjukkan tingginya 

kesadaran perusahaan dalam mematuhi perundang-undangan di bidang pasar 

modal dan juga menunjukkan besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan 

perusahaan. 

Hasil analisis regresi logistik telah dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel dependen TL (ketepatan waktu) dengan variabel-variabel 

independen, seperti profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), ukuran perusahaan 

(SIZE), internal auditor (IA), klasifikasi industri (CLASS), ukuran KAP (KAP), 

dan opini auditor (OPINI).  Didapatkan hasil bahwa variabel-variabel tersebut 

hanya berpengaruh sebesar 11,5% terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan kepada BAPEPAM. Sedangkan sisanya sebesar 88,5% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar variabel-variabel independen yang diteliti tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik diketahui bahwa secara parsial 

profitabilitas yang diproksikan melalui ROA mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel TL. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Respati (2001), Catrinasari (2006), dan 

Hilmi & Ali (2008). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif, yaitu sesuai 

dengan logika teori yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa jika suatu 

perusahaan dengan profitabilitas tinggi yang mana merupakan suatu sinyal yang 

bagus, maka hal ini menjadi berita baik dan perusahaan cenderung untuk 

menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  Kesimpulannya makin tinggi tingkat profitabilitas, maka akan 
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semakin tinggi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan atau sebaliknya, 

semakin rendah profitabilitas maka ketepatan waktu pelaporan keuangan akan 

semakin rendah pula. Hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Ashton & 

Elliot (1987) dalam Subekti & Widiyanti (2004), bahwa alasan yang mendorong 

terjadinya kemuduran publikasi laporan, yaitu: pelaporan laba atau rugi sebagai 

indikator good news atau bad news atas kinerja manajerial perusahaan dalam 

setahun. Namun, penemuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Saleh (2004), Wirakusuma (2004), dan Rachmawati (2008) yang 

tidak berhasil menemukan pengaruh signifikan antara hubungan variabel 

profitabilitas dengan variabel TL. 

Tingkat solvabilitas suatu perusahaan yang dalam penelitian ini 

diproksikan sebagai DER tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel TL. Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Na’im (1999), Respati (2001), dan Hilmi & Ali (2008). Dalam penelitiannya 

Na’im menemukan bukti empiris bahwa financial distress yang diukur dengan 

DER tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan. Penemuan empiris ini tidak konsisten dengan logika teori yang 

dipaparkan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa baik perusahaan tepat 

yang waktu maupun yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan 

mengabaikan informasi tentang hutang (DER), karena dimungkinkan perusahaan-

perusahaan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan hutangnya melalui proses 

restrukturisasi hutang. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Wirakusuma (2004) dan Rachmawati (2008) yang 
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menyatakan bahwa variabel solvabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel TL. 

Hasil pengujian regresi logistik antara variabel ukuran perusahaan yang 

diproksikan menggunakan total aset, menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (TL). Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Na’im (1998), Respati 

(2001), Saleh (2004), Wirakusuma (2004), dan Catrinasari (2006)  yang tidak 

berhasil menunjukkan adanya hubungan antara variabel ukuran perusahaan 

dengan variabel TL. Hasil penelitian ini menolak logika teori yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan, dimana perusahaan besar akan cenderung tepat waktu 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dimungkinkan karena terdapat dua 

teori yang saling berlawanan tentang hubungan antara ukuran perusahaan dengan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan besar cenderung 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan pada BAPEPAM dan juga 

publik, dikarenakan memiliki sumber daya yang besar, memiliki lebih banyak 

sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih 

canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat. Sedangkan di sisi lain, 

semakin besar suatu perusahaan maka waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan audit lebih lama, terkait banyaknya sampel yang harus diambil dan 

semakin luas prosedur audit yang harus ditempuh, sehingga penyampaian laporan 

keuangan juga mengalami keterlambatan. Hasil penelitian ini tidak dapat 

mendukung hasil yang diperoleh oleh Dyer & McHugh (1975), Carslaw dan 
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Kaplan (1991), dan Rachmawati (2004), dimana mereka memperoleh hasil bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Dari hasil regresi logistik yang telah dilakukan terhadap variabel 

independen internal auditor dengan hubungannya dengan variabel dependen TL, 

tidak menunjukkan adanya suatu pengaruh yang signifikan. Adanya suatu divisi 

internal audit dalam suatu perusahaan tidak dapat dipastikan telah berfungsi 

secara efektif dalam mengontrol dan mengawasi pengendalian internal perusahaan 

tersebut. Apalagi ada beberapa perusahaan sampel yang baru-baru saja memiliki 

divisi internal auditor, sehingga tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk 

membuktikan apakah terdapat pengaruh atau tidaknya divisi internal auditor 

terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Rachmawati (2008) dan Wirakusuma (2004). 

Variabel independen klasifikasi industri juga tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel TL. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Wirakusuma (2004) dan Rachmawati (2008) yang menunjukkan tidak 

ada perbedaan antara perusahaan finansial dan perusahaan non finansial dalam 

menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu atau tidak. 

Penemuan empiris ini tidak mendukung logika teori yang telah dipaparkan 

sebelumnya, bahwa perusahaan finansial mengumumkan laporan keuangannya 

lebih cepat, karena proses audit yang lebih cepat dibanding perusahaan non 

finansial. Perbedaan ini dapat saja disebabkan perusahaan finansial yang diteliti 

sedang mempunyai masalah terhadap keuangannya, yang kemudian berdampak 
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pada lamanya proses audit, sehingga terjadi keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan. Secara singkatnya, variabel klasifikasi industri tidak dapat digunakan 

secara parsial sebagai tolok ukur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, 

tanpa variabel-variabel lainnya, seperti tingkat likuiditas perusahaan dan juga 

profitabilitas perusahaan. 

Pengujian terhadap faktor eksternal, yaitu variabel ukuran KAP, 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Carslaw & Kaplan (1991) dan Wirakusuma (2004), mereka 

menemukan bahwa ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan logika teori 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP The 

Big Four cenderung untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. 

Pada dasarnya dalam memberikan jasa audit, KAP yang besar akan menjaga 

reputasi baiknya dan berusaha memperpendek lamanya proses audit, sehingga 

tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Namun, KAP 

yang besar memiliki jumlah klien yang lebih banyak dibandingkan KAP yang 

lebih kecil. Hal ini juga dapat memperpanjang lamanya proses audit dan 

menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran KAP tidak dapat dijadikan tolok ukur 

variabel TL, tanpa memperhatikan variabel-variabel lainnya, seperti lamanya 

hubungan auditor dengan klien, dan juga pergantian auditor. 

Variabel opini auditor juga merupakan faktor eksternal yang diduga 

berpengaruh terhadap variabel TL. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
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opini auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma (2004) dan Carslaw & Kaplan (1991) 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh opini akuntan publik terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan logika teori yang 

menyebutkan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan berhubungan positif 

dengan opini audit yang diberikan oleh akuntan publik dan perusahaan yang tidak 

menerima unqualified opinion memiliki ARL yang lebih lama. Hal ini berarti 

bahwa perusahaan yang mendapatkan unqualified opinion dari auditor untuk 

laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Carslaw & Kaplan 

(1991) yang menyatakan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan berhubungan 

positif dengan opini audit yang diberikan oleh akuntan publik dan perusahaan 

yang tidak menerima unqualified opinion memiliki ARL (audit report lag) yang 

lebih lama, sehingga tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangannya, karena hal tersebut dianggap bad news. Namun, hasil yang berbeda 

didapatkan dari penelitian Hilmi & Ali (2006) yang tidak berhasil membuktikan 

pengaruh opini auditor dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil uji p-value terhadap hubungan keseluruhan variabel 

independen dengan variabel dependen TL yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor internal, yaitu variabel profitabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri, serta faktor eksternal  

seperti variabel ukuran KAP dan opini auditor secara simultan berpengaruh 
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terhadap variabel dependen TL. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Rachmawati (2004) yang menyatakan bahwa profitabilitas, solvabilitas, internal 

auditor, ukuran perusahaan, dan KAP secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap TL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

memprediksi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan ke 

BAPEPAM juga memperhatikan variabel-variabel dari faktor internal 

(profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi 

industri), dan variabel dari faktor eksternal  (variabel ukuran KAP dan opini 

auditor) secara bersama-sama. 

4.4.2 Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Audit Report 

Lag (ARL) 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata lamanya 

ARL di Indonesia dari seluruh perusahaan sampel dari tahun 2007-2009 adalah 

73,73 hari dengan standar deviasi sebesar 22,26 hari. Lama ARL terbesar pada 

perusahaan-perusahaan sampel adalah selama 167 hari, sedangkan lama ARL 

terkecil adalah selama 15 hari. 

Rata-rata ARL tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata 

ARL dalam beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Subekti 

& Widiyanti (2004) rata-rata ARL di Indonesia adalah sebesar 98,38 pada tahun 

2001. Penelitian Sejati (2007) menunjukkan bahwa rata-rata lama ARL pada 

tahun 2003-2005 adalah 91,81 hari. Namun, penelitian Simbolon (2009) 

menunjukkan hasil yang berbeda, dimana rata-rata ARL yang dihasilkan dari 

penelitian tahun 2005-2007 adalah sebesar 72,58 hari. Hasil tersebut hampir sama 
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dengan penelitian Perdhana (2009) yang menyatakan bahwa rata-rata ARL di 

Indonesia tahun 2005-2007 adalah sebesar 72,06 hari. 

Adanya peraturan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 dan lampiran surat 

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 tentang keharusan untuk 

menyerahkan laporan keuangan yang diaudit paling lambat 90 hari sejak tanggal 

tutup buku terbukti berdampak positif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama 

ARL dari berbagai hasil penelitian di atas, yang makin lama menunjukkan jumlah 

hari yang lebih sedikit dari tahun ke tahun. Semakin ketatnya batas waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangan akan mendorong manajemen dan akuntan 

publik untuk bekerja lebih cepat sehingga informasi dalam laporan keuangan 

dapat segera dimanfaatkan oleh stakeholders untuk berbagai pengambilan 

keputusan. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diketahui bahwa secara 

parsial profitabilitas yang diproksikan melalui ROA mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ARL. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simbolon (2009) dan Subekti & 

Widiyanti (2004). Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hossain & Taylor (1998), Wirakusuma (2004), dan Rachmawati 

(2008). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif, sesuai dengan logika 

teori yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kenaikan profitabilitas akan 

mengurangi lama ARL, karena profitabilitas yang tinggi menunjukkan seberapa 

besar keuntungan yang diperoleh, sehingga ARL akan menjadi lebih singkat, 

karena perusahaan ingin lebih cepat menyampaikan good news tersebut kepada 
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para pemegang sahamnya. Seperti yang dipaparkan oleh Carslaw & Kaplan 

(1991) bahwa perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan berharap 

laporan keuangan auditan dapat diselesaikan secepatnya, sehingga good news 

tersebut segera dapat disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya. 

Variabel independen DER yang menggambarkan tingkat solvabilitas suatu 

perusahaan, dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

lamanya ARL. Hasil tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hossain & Taylor (1998), Rachmawati (2008), dan Simbolon 

(2009). Hal ini tidak sesuai dengan logika teori yang dipaparkan sebelumnya, 

yaitu semakin besar rasio utang terhadap total aset, maka akan meningkatkan 

kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor 

terhadap laporan keuangan yang akan diaudit, sehingga semakin lama pula ARL-

nya. Perbedaan antara hipotesis dengan hasil penelitian dapat terjadi karena dalam 

beberapa sampel penelitian terdapat perusahaan finansial yang memiliki tingkat 

solvabilitas tinggi, tetapi lama ARL tidak terpengaruh dengan tingkat solvabilitas, 

sebab perusahaan perbankan hampir seluruh asetnya berasal dari kewajiban. 

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Carslaw & Kaplan (1991) dan Wirakusuma (2004) yang menyatakan bahwa 

variabel solvabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lamanya 

ARL. 

Total aset yang merupakan proksi dari variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap lamanya ARL. Hasil tersebut sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Hossain & Taylor (1998), Sejati (2007), dan 

Simbolon (2009) yang tidak berhasil menunjukkan adanya hubungan antara 

ukuran perusahaan dengan lamanya ARL. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya 

sistem pengendalian intern perusahaan yang kuat dan baik, sehingga penyampaian 

laporan keuangan auditan sudah ditentukan waktunya. Seperti yang dikutip dari 

Carslaw dan Kaplan (1991) lebih singkatnya ARL pada perusahaan yang lebih 

besar disebabkan karena perusahaan yang lebih besar mempunyai efisiensi dan 

sistem pengendalian yang lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa variabel ukuran 

perusahaan tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur secara parsial, tanpa menilai 

bagaimana sumber daya dan pengendalian internal dalam perusahaan tersebut 

apakah telah beroperasi secara efektif dan efisien. Namun, hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian Wirakusuma (2004) dan Rachmawati (2008) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap lamanya ARL. 

Dari hasil regresi berganda yang telah dilakukan variabel independen 

internal auditor tidak menunjukkan adanya suatu pengaruh yang signifikan 

terhadap lamanya ARL. Hal ini dapat disebabkan adanya suatu fungsi internal 

audit dalam suatu perusahaan belum tentu berfungsi dengan baik sesuai dengan 

sistem pengendalian internal perusahaan tersebut, sehingga tidak mempunyai 

pengaruh apa-apa terhadap lamanya penyelesaian audit. Singkatnya variabel 

internal auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap lamanya ARL, tanpa adanya 

penilaian tentang kualitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan yang 

tidak disertakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
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Rachmawati (2008), tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Wirakusuma (2004) yang menyatakan bahwa variabel internal auditor 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lamanya ARL.   

Variabel independen klasifikasi industri juga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ARL. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Halim (2000) dalam 

Sejati (2007), Wirakusuma (2004), serta penelitian Carslaw & Kaplan (1991) 

yang menunjukkan tidak ada perbedaan lamanya audit antara perusahaan finansial 

dan perusahaan non finansial. Hal ini mungkin dikarenakan lamanya ARL tidak 

tergantung dengan jenis perusahaan finansial atau perusahaan non finansial, tanpa 

adanya faktor lain yang turut mempengaruhi lamanya ARL, tetapi tidak diikut 

sertakan dalam penelitian ini, seperti faktor likuiditas perusahaan. Namun, hasil 

yang tidak sejalan ditunjukkan dari penelitian Sejati (2007) dan Perdhana (2009) 

yang menyatakan bahwa variabel klasifikasi industri berpengaruh yang signifikan 

terhadap lamanya ARL. 

Pengujian terhadap variabel ukuran KAP, dimana merupakan faktor 

eksternal yang berpengaruh terhadap lamanya ARL, menunjukkan pengaruh yang 

signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad & Kamarudin 

(2003), Subektu & Widiyanti (2004), serta Rachmawati (2008). Dari analisis 

regresi koefisien variabel ukuran KAP menunjukkan pengaruh negatif, yang 

berarti lamanya ARL cenderung lebih pendek pada perusahaan yang diaudit oleh 

KAP besar yang berafiliasi dengan KAP The Big Four, sehingga audit dapat 

diselesaikan secara tepat waktu. Dimana hal ini sesuai dengan teori yang telah 

disebutkan sebelumnya, yaitu penelitian Ahmad & Kamarudin (2003) 
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menunjukkan bahwa lamanya ARL cenderung lebih pendek pada perusahaan 

yang diaudit oleh KAP besar yang berafiliasi dengan KAP The Big Four, karena 

KAP yang besar lebih mampu melaksanakan audit secara lebih efisien dan efektif, 

sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. Namun, penelitian yang 

telah dilakukan oleh Carslaw & Kaplan (1991), Hossain & Taylor (1998), 

Wirakusuma (2004) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan 

antara ukuran KAP terhadap lamanya ARL.  

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap ARL selain ukuran KAP 

adalah opini auditor. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa opini auditor tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lamanya ARL. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdhana (2009). Hal ini 

dapat disebabkan oleh adanya faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat 

pengaruh opini audit terhadap lamanya ARL, tetapi tidak diikut sertakan dalam 

penelitian ini, seperti lamanya hubungan auditor-klien, atau pergantian auditor 

(Perdhana, 2009). Selain itu, pemberian pendapat unqualified bisa saja memakan 

waktu yang cukup lama, apabila perusahaan tersebut mengadakan penyesuaian 

dan perbaikan-perbaikan terhadap laporan keuangannya sesuai saran auditor. 

Pernyataan pendapat unqualified tidak hanya dikarenakan laporan keuangan 

tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, dan disajikan 

sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Tetapi juga pada laporan keuangan 

perusahaan yang bersedia melakukan penyesuaian dan perbaikan yang merupakan 

saran dari auditor. Namun, hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Subekti 
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& Widiyanti (2004) dan Simbolon (2009), dimana penelitian mereka berhasil 

membuktikan pengaruh yang signifikan dari opini auditor terhadap lamanya ARL. 

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor internal, yaitu variabel profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri, serta faktor eksternal  seperti 

variabel ukuran KAP dan opini auditor secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen ARL. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rachmawati 

(2004) yang menyatakan bahwa profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, 

ukuran perusahaan, dan KAP secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan baik terhadap ARL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

memprediksi lamanya ARL juga memperhatikan variabel-variabel dari faktor 

internal (profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, dan 

klasifikasi industri), dan variabel dari faktor eksternal  (variabel ukuran KAP dan 

opini auditor) secara bersama-sama.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang sejauh 

mana faktor-faktor internal perusahaan, seperti tingkat profitabilitas, tingkat 

solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, dan klasifikasi industri, serta 

faktor-faktor eksternal perusahaan, seperti ukuran KAP dan opini auditor, dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness) dan audit report lag (ARL) secara 

simultan maupun parsial. Penelitian ini dilakukan terhadap 79 perusahaan publik 

yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2009 melalui 

analisis deskriptif dan dua analisis regresi yang berbeda, yaitu regresi logistik 

(logistic regression) dan regresi berganda (multiple regression).  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis terhadap hubungan 

antara variabel independen, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Faktor-faktor internal, seperti profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan 

internal auditor, dan klasifikasi industri, serta faktor-faktor eksternal, seperti 

ukuran KAP dan opini audit, secara bersama-sama (simultan) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan (timeliness). Faktor 

internal yang secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan keuangan ke BAPEPAM 

adalah tingkat profitabilitas perusahaan. Terjadinya ketepatan waktu publikasi 

laporan keuangan dimungkinkan karena pelaporan laba atau rugi sebagai 
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indikator good news atau bad news atas kinerja manajerial perusahaan dalam 

setahun, dimana dimungkinkan juga dapat mempengaruhi kenaikan atau 

penurunan harga saham. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh 

signifikan adalah opini auditor. Keterlambatan pelaporan keuangan 

berhubungan positif dengan opini audit yang diberikan oleh akuntan publik, 

dimana perusahaan yang tidak menerima unqualified opinion tidak tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, karena hal tersebut 

dianggap bad news, begitu pula sebaliknya.   

2. Faktor-faktor internal, seperti profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan 

internal auditor, dan klasifikasi industri, serta faktor-faktor eksternal, seperti 

ukuran KAP dan opini audit, secara bersama-sama (simultan) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap audit report lag (ARL). Faktor internal 

yang secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit report lag 

(ARL) adalah tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, sehingga ARL akan 

menjadi lebih singkat, karena perusahaan ingin lebih cepat menyampaikan 

good news tersebut kepada para pemegang sahamnya. Sedangkan faktor 

eksternal yang berpengaruh signifikan adalah ukuran KAP. Lamanya ARL 

cenderung lebih pendek pada perusahaan yang diaudit oleh KAP yang 

berafiliasi dengan KAP The Big Four, karena dianggap lebih mampu 

melaksanakan audit secara lebih efisien dan efektif, dalam rangka menjaga 

reputasi dan nama baik KAP tersebut, sehingga audit dapat diselesaikan secara 

tepat waktu. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian mengenai hubungan antara profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, klasifikasi industri, ukuran KAP 

dan opini audit, dengan ketepatan waktu (timeliness) dan audit report lag (ARL), 

penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, 

antara lain: 

1. Periode sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi 3 tahun, 

yaitu tahun 2007, 2008, dan 2009. Selain itu, jumlah sampel yang diteliti 

hanya 237 perusahaan dari tahun 2007-2009. Hal ini berpotensi menyebabkan 

hasil penelitian tidak mampu menangkap gambaran sebenarnya mengenai 

pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, 

klasifikasi industri, ukuran KAP dan opini audit, dengan ketepatan waktu 

(timeliness) dan audit report lag (ARL), karena kurangnya sampel yang 

digunakan dalam penelitian. 

2. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang digunakan, menunjukkan 

masih banyaknya data-data yang kurang lengkap, sehingga dapat memperkecil 

sampel yang digunakan. 

3. Penelitian ini belum memberikan klasifikasi secara rinci tentang rentang 

waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada BAPEPAM. Sehingga 

hasil temuan masih belum dapat menganalisis ketepatan waktu pelaporan 

menurut presisi hari. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan mengenai 

pengumuman penyampaian laporan keuangan dari tiap-tiap perusahaan tidak 

tersedia secara lengkap. 
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4. Penelitian ini hanya mempertimbangkan beberapa faktor-faktor internal dan 

eksternal perusahaan secara umum yang didapatkan dari data sekunder, dan 

masih belum memasukkan faktor-faktor internal dan eksternal yang lebih 

khusus lagi yang diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu (timeliness) 

dan audit report lag (ARL). 

  

5.3 Rekomendasi 

Melihat keterbatasan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, penulis 

menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengajukan saran-saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Memperpanjang periode sampel penelitian dan juga memperluas jumlah 

sampel yang digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengukur faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness) dan audit report lag 

(ARL) secara realistis dengan jangka waktu yang lebih panjang dan jumlah 

sampel yang lebih banyak. 

2. Diharapkan memperoleh data dari sumber yang lebih lengkap dan akurat, 

maupun perolehan secara langsung dari perusahaan-perusahaan yang diteliti.  

3. Untuk variabel dependen ketepatan waktu (timeliness) dapat lebih 

dikembangkan lagi dengan tidak hanya didasarkan pada tepat waktu atau tidak 

tepat waktu saja, tetapi juga memperhatikan tanggal penyampaian laporan 

keuangan auditan kepada BAPEPAM, dapat juga didasarkan pada tanggal 

laporan keuangan dipublikasikan di media massa. 
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4. Untuk variabel-variabel independen dapat lebih dikembangkan lagi dari 

berbagai data sumber, baik data sekunder maupun data primer, yaitu 

memasukkan faktor-faktor internal dan eksternal yang lebih khusus lagi yang 

diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu (timeliness) dan audit report 

lag (ARL). Beberapa faktor-faktor internal yang dapat ditambahkan, antara 

lain: pertimbangan atas pengaruh struktur kepemilikan perusahaan, 

kompleksitas operasional perusahaan, kualitas pengendalian internal, 

likuiditas perusahaan, dan juga faktor-faktor eksternal perusahaan, seperti 

pergantian auditor, pengalaman auditor, lamanya hubungan auditor-klien.  
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ABDA    Asuransi Bina Dana Arta Tbk 

2 ACES    Ace Hardware Indonesia Tbk 

3 ADMF    Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

4 AGRO    Bank Agroniaga Tbk 

5 ANTA    Anta Express Tour and Travel Service Tbk 

6 ASRI    ALAM SUTERA REALTY Tbk 

7 BAYU    Bayu Buana Tbk 

8 BBCA    Bank Central Asia Tbk 

9 BBKP    Bank Bukopin Tbk 

10 BBNI    Bank Negara Indonesia Tbk 

11 BBNP    Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

12 BBRI    Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

13 BCAP    Bhakti Capital Indonesia Tbk 

14 BCIC    Bank Century Tbk 

15 BEKS    Bank Eksekutif Internasional Tbk 

16 BIPP    Bhuwanatala Indah Permai Tbk 

17 BKSW    Bank Kesawan Tbk 

18 BLTA    Berlian Laju Tanker Tbk 

19 BMRI    Bank Mandiri (Persero) Tbk 

20 BNBR    Bakrie & Brothers Tbk 

21 BNGA    Bank CIMB Niaga Tbk Tbk 

22 BVIC    Bank Victoria International Tbk 

23 CENT    Centrin Online Tbk 

24 CFIN    Clipan Finance Indonesia Tbk 

25 CKRA    Citra Kebun Raya Agri Tbk 

26 CMNP    Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 
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27 COWL    COWELL DEVELOPMENT Tbk 

28 CTRS    Ciputra Surya Tbk 

29 DEWA    Darma Henwa Tbk 

30 ELSA    Elnusa Tbk 

31 ELTY    Bakrieland Development Tbk 

32 EPMT    Enseval Putra Megatrading Tbk 

33 EXCL    Excelcomindo Pratama Tbk 

34 FORU    Fortune Indonesia Tbk 

35 FREN    Mobile-8 Telecom Tbk 

36 GMCW    Grahamas Citrawisata Tbk 

37 GMTD    Gowa Makassar Tourism Development Tbk 

38 GPRA    Perdana Gapura Prima Tbk 

39 GSMF    Equity Development Investment Tbk 

40 HADE    HD Capital Tbk Tbk 

41 HERO    Hero Supermarket Tbk 

42 ICON    Island Concepts Indonesia Tbk 

43 IDKM    Indosiar Karya Media Tbk 

44 INCF    Indocitra Finance Tbk 

45 ISAT    Indosat Tbk 

46 JIHD    Jakarta International Hotels & Development Tbk 

47 JKON    Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 

48 JSMR    Jasa Marga Tbk 

49 KARK    Dayaindo Resources International Tbk 

50 KONI    Perdana Bangun Pusaka Tbk 

51 KREN    Kresna Graha Sekurindo Tbk 

52 LAMI    Lamicitra Nusantara Tbk 

53 LPKR    Lippo Karawaci Tbk 

54 LPPF    Pacific Utama Tbk 

55 MAYA    Bank Mayapada Internasional Tbk 

56 MEGA    Bank Mega Tbk 
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57 MTDL    Metrodata Electronics Tbk 

58 MYOH    Myoh Technology Tbk 

59 NISP    Bank OCBC NISP Tbk 

60 OCAP    JJ NAB Capital Tbk 

61 OKAS    Ancora Indonesia Resources Tbk 

62 PANR    Panorama Sentrawisata Tbk 

63 PANS    Panin Sekuritas Tbk 

64 PGAS    Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

65 PWON    Pakuwon Jati Tbk 

66 RIMO    Rimo Catur Lestari Tbk 

67 RMBA    Bentoel International Investama Tbk 

68 RODA    Royal Oak Development Asia Tbk 

69 RUIS    Radiant Utama Interinsco Tbk 

70 SAFE    Steady Safe Tbk 

71 SHID    Hotel Sahid Jaya Tbk 

72 SUGI    Sugi Samapersada Tbk 

73 TRIM    Trimegah Securities Tbk 

74 TURI    Tunas Ridean Tbk 

75 UNTR    United Tractors Tbk 

76 WEHA    Panorama Transportasi Tbk 

77 WOMF    Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 

78 YULE    Yulie Sekurindo Tbk 

79 ZBRA    Zebra Nusantara Tbk 
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LAMPIRAN 2 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF KESELURUHAN DATA 

TAHUN 2007-2009 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 237 2.08 -1.70 .38 .0119 .16029
DER 237 21.17 -4.64 16.53 2.4080 3.63702
IA 237 1 0 1 .79 .409
SIZE 237 4.E11 6930528 4.E11 1.98E10 6.052E10
CLASS 237 1 0 1 .36 .481
KAP 237 1 0 1 .35 .479
OPINI 237 1 0 1 .73 .443
ARL 237 152 15 167 73.73 22.256
TL 237 1 0 1 .89 .313
Valid N (listwise) 237      

 

 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF DATA TAHUN 2007 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 79 .48 -.10 .38 .0348 .05771
DER 79 18.50 -2.00 16.50 3.5368 4.06081
SIZE 79 3.E11 9510934 3.E11 1.70E10 5.219E10
IA 79 1 0 1 .73 .445
CLASS 79 1 0 1 .37 .485
KAP 79 1 0 1 .33 .473
OPINI 79 1 0 1 .68 .468
ARL 79 97 15 112 69.01 20.264
TL 79 1 0 1 .94 .245
Valid N (listwise) 79      
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HASIL STATISTIK DESKRIPTIF DATA TAHUN 2008 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 79 1.58 -1.30 .28 -.0080 .17633
DER 79 20.50 -4.60 15.90 3.3405 4.08957
SIZE 79 4.E11 7546807 4.E11 1.99E10 5.988E10
IA 79 1 0 1 .77 .422
CLASS 79 1 0 1 .37 .485
KAP 79 1 0 1 .35 .481
OPINI 79 1 0 1 .77 .422
ARL 79 147 20 167 76.39 24.131
TL 79 1 0 1 .82 .384
Valid N (listwise) 79      

 

 

 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF DATA TAHUN 2009 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 79 1.98 -1.70 .28 .0087 .20583
DER 79 44.60 -31.00 13.60 2.7247 5.26279
SIZE 79 4.E11 6930528 4.E11 2.25E10 6.897E10
IA 79 1 0 1 .86 .348
CLASS 79 1 0 1 .34 .477
KAP 79 1 0 1 .38 .488
OPINI 79 1 0 1 .75 .438
ARL 79 132 27 159 75.78 21.718
TL 79 1 0 1 .91 .286
Valid N (listwise) 79      
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LAMPIRAN 3 

HASIL REGRESI LOGISTIK VARIABEL DEPENDEN TL  

TAHUN 2007-2009 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a ROA 1.523 1.087 1.964 1 .032 4.586

DER .136 .105 1.675 1 .196 1.146

SIZE 972.078 .000 .578 1 .447 1.000

IA(1) -.072 .532 .018 1 .893 .931

CLASS(1) -.180 .533 .115 1 .735 .835

KAP(1) .373 .516 .522 1 .470 1.451

OPINI(1) .806 .461 3.059 1 .048 .447

Constant 1.937 .634 9.337 1 .002 6.938
a. Variable(s) entered on step 1: ROA, DER, SIZE, IA, CLASS, KAP, OPINI.  

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 14.216 7 .047 

Block 14.216 7 .047 

Model 14.216 7 .047 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 149.902a .058 .115 
a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter 
estimates changed by less than ,001. 
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LAMPIRAN 4 

PENGUJIAN OVERALL MODEL FIT 

 
Block 0: Beginning Block 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 171.492 1.561

2 164.138 2.006

3 163.956 2.091

4 163.955 2.094

5 163.955 2.094
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 163,955 
c. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 

 
 

Block 1: Method = Enter 
Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant ROA DER SIZE IA(1) CLASS(1) KAP(1) OPINI(1)

Step 1 1 163.183 1.474 1.284 .036 .000 .006 -.049 .128 -.339

2 151.568 1.907 1.550 .078 .000 -.019 -.120 .247 -.658

3 150.111 1.977 1.534 .120 .000 -.058 -.168 .331 -.797

4 149.919 1.952 1.520 .135 .000 -.072 -.179 .362 -.807

5 149.902 1.939 1.522 .136 .000 -.072 -.180 .371 -.806

6 149.902 1.937 1.523 .136 .000 -.072 -.180 .373 -.806

7 149.902 1.937 1.523 .136 .000 -.072 -.180 .373 -.806
a. Method: Enter         
b. Constant is included in the model.        
c. Initial -2 Log Likelihood: 163,955        
d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than 
,001. 

 

 
 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 14.702 8 .065
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LAMPIRAN 5 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlation Matrix 

  Constant ROA     DER     SIZE    IA(1)   CLASS(1) KAP(1)   OPINI(1)

Step 1 Constant 1.000 -.030 -.334 -.300 .003 -.681 -.549 -.115

ROA      -.030 1.000 -.173 .060 -.084 -.089 .150 .213

DER      -.334 -.173 1.000 -.135 -.078 .183 .080 -.050

SIZE     -.300 .060 -.135 1.000 .026 .102 .247 .015

IA(1)    .003 -.084 -.078 .026 1.000 -.040 -.289 -.025

CLASS(1) -.681 -.089 .183 .102 -.040 1.000 .068 -.159

KAP(1)   -.549 .150 .080 .247 -.289 .068 1.000 -.113

OPINI(1) -.115 .213 -.050 .015 -.025 -.159 -.113 1.000
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LAMPIRAN 6 

HASIL REGRESI BERGANDA VARIABEL DEPENDEN ARL  

TAHUN 2007-2009 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 77.268 3.770  20.495 .000   
ROA -20.764 9.076 -.150 -2.288 .023 .928 1.077

DER .219 .440 .036 .498 .619 .766 1.305

SIZE -2.877E-11 .000 -.078 -1.082 .280 .759 1.317

IA 4.808 3.605 .088 1.334 .184 .904 1.106

CLASS -4.278 3.402 -.092 -1.257 .210 .735 1.361

KAP -7.007 3.331 -.151 -2.103 .037 .770 1.298

OPINI -4.123 3.299 -.082 -1.250 .213 .921 1.086
a. Dependent Variable: ARL       

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered
Variables 
Removed Method 

1 OPINI, DER, IA, 
ROA, SIZE, KAP, 
CLASSa 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: ARL  

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .303a .092 .064 21.531 1.960
a. Predictors: (Constant), OPINI, DER, IA, ROA, SIZE, KAP, CLASS 
b. Dependent Variable: ARL 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10728.565 7 1532.652 3.306 .002a

Residual 106164.152 229 463.599   
Total 116892.717 236    

a. Predictors: (Constant), OPINI, DER, IA, ROA, SIZE, KAP, CLASS 
b. Dependent Variable: ARL 
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LAMPIRAN 7 

UJI NORMALITAS 

 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 178 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.65721517E2 
Most Extreme Differences Absolute .094 

Positive .094 
Negative -.089 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.251 
Asymp. Sig. (2-tailed) .087 
a. Test distribution is Normal.  
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LAMPIRAN 8 

UJI NORMALITAS-HISTOGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142

LAMPIRAN 9 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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