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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Penelitian mengenai audit report lag ini menggunakan teori agensi

(agency theory). Teori agensi ini merupakan hal dasar yang digunakan untuk

memahami hubungan antara principal dan agent. Dalam hal ini hubungan

keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan

orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang

pengambilan keputusan keapada agen tersebut (Jensen and Meckling, 1976 dalam

Ayushabrina, 2014).

Menurut Agoes dah Hoesada, 2012 : 126, mengatakan bahwa “teori

keagenan (agency theory) menjelaskan perbedaan kepentingan antara pemegang

saham sebagai pelaku utama (principal) dan manajemen sebagai agen. Pemegang

saham menunjuk manajemen sebagai orang yang professional untuk mengelola

perusahaannya. Dengan harapan jika perusahaan dikelola dengan baik akan

memberikan imbal hasil (return) yang besar bagi pemegang saham dalam bentuk

dividen, selain itu untuk meningkatkan nilai saham dan harga pasar saham.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan berharap akan memperoleh bonus besar

jika perusahaan menunjukkan laba yang besar pada akhir tahun. Oleh karena itu,

kadang-kadang, mereka dapat melaporkan laba yang tidak riil, dengan melakukan

window dressing atau earning management yang tidak sesuai dengan prinsip

akuntansi.
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Oleh karena itu pihak ketiga dibutuhkan dalam memeriksa tanggung jawab

yang telah dilakukan manajemen. Pihak ketiga yang dibutuhkan dalam menangani

keselarasan atara principal dan agen adalah pihak ketiga yang independen. Pihak

ketiga yang dimaksud adalah auditor independen. Dengan adanya auditor yang

independen, maka principal tidak akan disalahgunakan kepercayaannya. Oleh

karena itu dengan adanya auditor yang independen, sehingga dalam proses

penyelesaian laporan keuangan tidak terjadi audit report lag yang lama.

2.2 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal atau signaling theory menyatakan bahwa perusahaan yang

berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan

demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik

dan buruk (Hartono, 2005 dalam Wijaya, 2012). Agar sinyal tersebut efektif,

maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik, serta tidak mudah ditiru

oleh perusahaan yang berkualitas buruk (Mengginson, 1981 dalam Wijaya, 2012).

Teori sinyal bermanfaat dalam menjelaskan ketepatan waktu (sifat

relevan) penyajian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada pihak

publik sehingga dapat memberi sinyal bahwa perusahaan mempunyai informasi

yang bermanfaat atau memiliki good news. Semakin lama audit report lag

menyebabkan kurang bergunanya informasi dalam pengambilan keputusan karena

informasi kehilangan sifat relevannya. Lamanya audit report lag memberikan

sinyal bahwa perusahaan memiliki bad news sehingga tidak dapat

mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu (Givoly dan Palmon,

1982 dalam Ayushabrina, 2014).
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2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Hery (2012;3) mengatakan “ laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.”

Hery (2012 ; 4) menyebutkan “Tujuan khusus laporan keuangan adalah

menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

mengenai posisi keungan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi

keuangan.”

Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang

laporan keuangan yang isinya: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi.”

2.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Statement of Finansial Accounting Concept (SFAC) No. 2,

karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri informasi akuntansi yang cenderung untuk

menambah kegunaannya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam

Ayushabrina (2014), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

a. Dapat dipahami
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Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahan

untuk segera dipahami oleh pengguna.

b. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya.

d. Dapat Diperbandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan

antar periode untuk mengidentifikasi tren posisi laporan keuangan dan dapat

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan.

2.3.3 Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia

Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala

Emiten atau Perusahaan Publik, mempunyai ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

1. Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud dalam peraturan ini

adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah

tahunan emiten atau perusahaan publik.
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2. Emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya

telah efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala

kepada Bapepam dan LK paling sedikit dua eksemplar.

3. Laporan keuangan berkala yang dimaksud terdiri dari:

a) Laporan posisi keuangan (neraca).

b) Laporan laba rugi komprehensif.

c) Laporan perubahan ekuitas.

d) Laporan arus kas.

e) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika

emiten menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif,

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

f) Catatan atas laporan keuangan.

4. Bagi emiten yang efeknya terdaftar di bursa efek Indonesia dan

bursa efek negara lain, maka laporan keuangan yang disampaikan

kepada Bapepam dan LK harus memuat informasi yang sama

dengan informasi yang disampaikan pada bursa efek negara lain

tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan dari Bapepam dan

LK yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan

keuangan.

b. Laporan Keuangan Tahunan

1. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan

dengan periode sebelumnya.
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2. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan

dalam rangka audit atas laporan keuangan.

3. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam

dan LK serta diumumkan pada masyarakat paling lambat akhir

bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

4. Dalam hal emiten telah menyampaikan laporan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam aturan X.K.6 sebelum batas waktu

penyampaian laporan keuangan tahunan, maka emiten tersebut

tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara

tersendiri.

5. Pengumuman laporan keuangan tahunan seperti yang dimaksud

dalam nomor 3 wajib dilakukan paling sedikit dalam satu surat

kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

2.4 Auditing

2.4.1 Pengertian Auditing

Agoes dan Hoesada (2012:44) menyatakan bahwa “Auditing adalah jasa

yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan

keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Auditing/pemeriksaan akuntan

bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan

karena tujuan akhir auditing adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran

laporan keuangan suatu perusahaan.

Arens & Loebbecke (2002) dalam Bastian (2004:4) mendefenisikan

“auditing sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
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informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan

seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan

kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.”

Sedangkan menurut istilah akuntansi dan auditing dalam Islahuzzaman

(2012:39) mendefenisikan “audit (pemeriksaan). Sering disebut examination. (1)

Suatu pemerikasaan yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang diterima

umum (SPAP). Tujuannya adalah memberikan kredibilitas (keterandalan) pada

laporan keuangan. (2) Suatu penugsan atestasi yang dihasilkan oleh profesi

akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi

yang dibuat pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Kesimpulannya adalah auditing merupakan suatu pemeriksaan laporan

keuangan oleh seseorang akuntan yang independen agar dapat menyajikan laporan

keuangan secara wajar.

2.4.2 Tujuan Audit atas Laporan Keuangan

Berdasarkan PSA 02 (SA 110) menyatakan “tujuan pengauditan umum

atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas

kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal

yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.” (Arens, et.al, 2008 : 104)

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan

pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak

memberikan pendapatnya,….auditor tersebut harus menyatakan apakah auditnya

telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAI (Wiguna,

2012).
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2.4.3 Standar Auditing

Menurut Arens, et.al, 2008 : 41, “standar auditing merupakan pedoman

umum untuk membantu auditor untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya

dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan

mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan

pelaporan, dan bukti.

Sepuluh standar audit yang berlaku umum (Generally accepted auditing

standars – GAAS), yang disusun oleh IAPI dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Standar umum, yang terdiri dari:

a. Audit harus dilakukan oleh orang yang mengikuti pelatihan dan

memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam

semua hal yang berhubungan dengan audit.

c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan

audit dan menyusun laporan keuangan.

2. Standar pekerjaan lapangan, yang terdiri dari:

a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan

mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.

b. Auditor harus memahami pemahaman yang cukuo mengenai entitas

serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai

risiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan karena

kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta

luas prosedur audit selanjutnya.
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c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan

melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk

memberikan pendapat yang menyangkut laporan keuangan yang

diaudit.

3. Standar pelaporan, yang terdiri dari:

a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan

keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum (GAAP).

b. Auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai

keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti

selama periode berjalah jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.

c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum

memadai, maka auditor harus menyatakan dalam laporan auditor..

d. Auditor harus menyatakan pendapat dalam laporan keuangan, secara

keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bias

diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan pendapat

secara keseluruhan, maka auditor harus menyatakan alasan-alasan

yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika

nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka

auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor,

jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam

laporan auditor.
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2.5 Audit Report Lag

Audit report lag (ARL) didefenisikan sebagai periode waktu antara tanggal

akhir tahun fiskal perusahaan dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor

independen. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ARL adalah durasi waktu

penyelesaian audit atas laporan keuangan perusahaan.(Wiguna, 2012)

Ashton et al. (1997) dalam Tiono dan Jogi (2013), menyatakan audit

report lag sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal

penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikan laporan auditor independen.

Dyer dan McHaugh (1975) dalam Wiguna (2012) membagi keterlambatan

(lag) menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Preliminary lag, marupakan interval waktu antara tanggal berakhirnya

tahun buku sampai dengan diterimanya laporan keuangan pendahuluan

oleh pasar modal.

2. Auditor’s signature lag, yaitu interval waktu antara berakhirnya tahun

buku sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor

independen.

3. Total lag, yaitu interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku

sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan publikasi auditan

oleh pasar modal.

Pembahasan dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada Audit Report

Lag sebagai interval waktu antara berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal

yang tertera dalam laporan auditor independen, yang menurut Dyer dan McHaugh
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adalah Auditor’s signature lag. Hal ini disesuai dengan penelitian acuan penulis,

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widhiasari dan Budiartha (2016).

Givoly dan Palmon (1982) dalam Wiguna 2012) menyatakan ARL

memiliki hubungan langsung dengan ketepatan waktu pengumuman laba

perusahaan, dimana semakin panjang durasi ARL mengimpilaksikan penundaan

atas pengumuman informasi laba perusahaan kepada investor dan penurunan

efisiensi informasional pasar modal. Hal ini berdampak pada berkurangnya nilai

informasi yang diperoleh dari laporan keuangan auditan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan

Ketua Bapepam Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan

Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepeam mewajibkan setiap

perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan

keuangan tahunan disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam

paling lambat pada akhir bulan ke empat setelah tanggal laporan keuangan

tahunan.

2.6 Reputasi Auditor

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran

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

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang

digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang

akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti

tersebut. Auditor juga harus memiliki sifat yang independen. Kompetensi orang-
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orang melaksanakan audit tidak akan ada nilainya jika mereka tidak independen

dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Arens et.al, 2012 : 5)

Menurut Rudyawan dan Badera, reputasi   auditor   menunjukkan   prestasi

dan   kepercayaan   publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki

auditor tersebut. Kualitas auditan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan

keuangan ketika perusahaan go publik. Oleh karena itu, underwritter yang

memiliki reputasi tinggi, menginginkan emiten yang dijaminnya memakai auditor

yang mempunyai reputasi tinggi pula. Auditor yangmemiliki reputasi tinggi, akan

menggunakan auditor yang memiliki reputasi, keduanya akan mengurangi

underpricing (Kartika,2009).

Menurut Mariani dan Latrini (2016), Kantor Akuntan Publik dengan

reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan

akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan

keuangan perusahaan. Menurut Yuliana dan Ardiati dalam Aditya dan

Anisyukurillah (2014), KAP big four umumnya memiliki sumber daya yang lebih

besar, baik itu dari segi kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun

fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan non big

four sehingga auditor big four dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih efektif

dan efisien.

2.7 Tenure Audit

Audit Tenure adalah lamanya hubungan antara auditor dengan klien

(perusahaan yang diaudit oleh auditor) yang bisa diukur dengan jumlah tahun.

Jeva N dan Ratnadi (2015), tenure audit atau   masa   perikatan   audit merupakan
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waktu   dimana perusahaan  atau  emiten  menggunakan  jasa  audit  pada  KAP

yang  sama  selama waktu  tertentu.  Hal  ini telah  diatur  dalam Peraturan

Menteri  Keuangan  No. 17/PMK.01/2008  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3

ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh KAP kepada suatu

perusahaan dilakukan paling lama enam tahun berturut-turut dan oleh seorang

akuntan publik paling lama tiga tahun  berturut-turut. Lamanya  masa  penugasan

audit yang  dibatasi dipandang sangat penting  untuk  pihak  internal  maupun

pihak  eksternal  perusahaan  untuk tetap menjaga independensi auditor dalam

melaksanakan tugasnya.

Cahyaningtyas (2016) menyatakan “tenure audit yang panjang akan

menghasilkan ARL lebih singkat, karena pada masa perikatan  yang  sudah

berlangsung  lama,  auditor  akan  lebih  memahami  operasi, risiko bisnis, serta

sistem akuntansi perusahaan sehingga menghasilkan proses audit yang lebih

efisien. Sebaliknya, jika auditor melakukan perikatan  audit pada klien baru maka

jangka  waktu  penyelesaian audit  akan  lebih  lama  karena  auditor

membutuhkan  waktu  untuk    dapat    beradaptasi    dengan    pencatatan,

kegiatan operasional, pengendalian internal, serta kertas kerja (working paper)

periode lalu perusahaan pada awal perikatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. (2009) dalam Mariani dan Latrini

(2016), mengajukan argumen bahwa tenure yang lebih panjang akan

meningkatkan efisiensi audit. Peningkatan efisiensi tersebut memungkinkan

auditor untuk menyelesaikan audit lebih cepat, yang disebabkan oleh adanya

peningkatan dalam pengetahuan auditor atas bisnis perusahaan klien.
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2.8 Opini Audit

2.8.1 Pengertian Opini Audit

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah

laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil

penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi, opini audit merupakan suatu

laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa

pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan

akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang

diperiksa.

Menurut Arens et al. (2006) dalam Tiono dan Yugi (2013), opini audit

adalah penyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan

kesimpulan dari proses audit.

2.8.2 Jenis-Jenis Opini Audit

Agoes dan Hoesada,2012 :129, “Tahap akhir dari proses audit adalah

pemberian opini dari auditor eksternal mengenai kewajaran laporan keuangan,

wajar tidak sama dengan benar.”

Ada beberapa jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor eksternal,

seperti berikut ini:

a. Unqualified Opinion (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian)

Dalam opini ini, auditor eksternal menyatakan bahwa laporan

keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari salah saji material.
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b. Unqualified Opinion with Explanatory Languange (Pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian Dengan Tambahan Bahan Penjelasan)

Dalam opini ini, auditor eksternal menambahkan penjelasan dalam

laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa

pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

1. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen

lain.

2. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor

yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup

entitas, namun mempertimbangkan rencana manajemen auditor

berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif

dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.

3. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatau perubahan material

dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.

4. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan Badan Pengawas

Pasar Modal (Bapepam), namun tidak disajikan atau tidak di-review.

5. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia-

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan yang

penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh

dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit

yang berkaitan dengan informasi tersebut atau auditor tidak dapat

menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan

sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
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c. Qualified Opinion (Pendapat Wajar Dengan Pengecualian)

Dalam opini ini, auditor eksternal menyatakan bahwa laporan

keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Ketiadaan buktian tidak kompeten yang cukup atau adanya

pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor

berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa

pengecualian dan ia berkesimpulan tidak meyatakan tidak memberikan

pendapat.

2. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak

menyatakan pendapat tidak wajar.

d. Adverse Opinion (Pendapat Tidak Wajar)

Pernyataan ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor,

laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Disclaimer of Opinion (Tidak Memberikan Pendapat)

Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat apabila ia tidak

dapat merumuskan atau suatu pendapat tentang kewajaran laporan

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan
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auditor harus memberikan semua alasan subtantif yang mendukung

pernyataannya tersebut.

2.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu rata–rata total aset bersih untuk tahun yang

bersangkutan sampai beberapa tahun Brigham Houston (2010:37). Ukuran

perusahaan bisa didefinisikan sebagai rata-rata hasil penjualan pada periode

berjalan sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Hasil penjualan ini

tentunya sudah dikurangi dengan besaran biaya yang dikeluarkan setiap bulannya

dalam periode tahun berjalan dan beberapa tahun yang akan datang. Apabila

jumlah penjualan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka pendapatan yang

diperoleh akan semakin besar tentunya besaran penghasilan ini adalah sebelum

dikenai pengurangan pajak. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari biaya yang

dikeluarkan, maka perusahaan tentu saja dalam keadaan rugi.Hal ini sangat tidak

diinginkan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu semua perusahaan pasti

mengupayakan agara usaha yang dijalankan memperoleh laba.

Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan inventory

cotrolability yang   seharusnya   dalam   skala   ekonomis besarnya   perusahaan

menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan. Mukhlasin

(2002)  dalam Sari (2012)

Ukuran  perusahaan diproksikan  dari  penjualan  bersih  (net  sales).

Total  penjualan  mengukur besarnya  perusahaan. (Sidharta,  2000 dalam Sari,

2012). Widhiasari dan Budhiartha (2012), perusahaan dengan total aset yang lebih

besar akan menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan denganperusahaan yang
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mempunyai total aset lebih kecil. Ini disebabkan oleh kuantitas sampel yang harus

diambil semakin besar dan prosedur audit yang harus ditempuh semakin banyak.

2.10 Independensi Komite Audit

Independensi merupakan landasan dari efektifitas Komite Audit.

Independensi Komite Audit menjadikan anggota Komite Audit memiliki

kemandirian dalam menyampaikan sikap dan pendapat (Trihartati, 2010 dalam

Widya, 2013). BAPEPAM dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur mengenai

independensi Komite Audit, seperti tercermin dalam peraturan berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor

Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa

non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada emiten atau

Perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan

terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

2. Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung

jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan

Emiten atau Perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada

Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit

memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut

wajib mengalihkan kepada pihak lain.
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4. Tidak mempunyai :

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan

Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham utama Emiten atau

Perusahaan Publik; dan atau

b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

2.11 Pandangan Auditing dalam Islam

Firman Allah dalam suratAsy-Syua’ra, 26: 181-184:

اْ  ُ َ ۞أَۡو ۡ َ ٱ ۡ َ ِ اْ  ُ ُ َ  َ َ َو ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ ٱ اْ  ُ ِ َوزِ ِ َ ۡ ُ ۡ ِ َ ۡ ِ ۡ
 َ ْ َو ا ُ َ ۡ َس َ ِ ٱ  ْ ا ۡ َ ۡ َ  َ ۡ َو ُ َٓء َ ۡ ِض أَ َ ۡ َ ٱ ِ ِ ۡ ِيُ اْٱ ُ َوٱ

ۡ وَ  ُ َ َ َ َ ِ َو ۡ ٱ َ ِ ِ ۡ ٱ
Artinya:
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang

merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu
merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka
bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah
menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."(Asy-Syua’ra, 26: 181-184).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah

dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih

menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut

Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan,

biaya, dan laba perusahaan yang sehingga seorang Akuntan wajib mengukur

kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah
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laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi

yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya.

Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan

motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan

memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan

Independen yang melakukan pemeriksaaan atas laporan beserta bukti-buktinya.

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Audit Report Lag telah dilakukan sebelumnya oleh

beberapa peneliti terdahulu yang menghasilkan temuan yang bermacam-macam

dengan berbagai variabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No
Nama Peneliti

(Tahun)
Judul

Penelitian
Variabel

Penelitian
Hasil Penelitian

1. Ni Made
Shinta
Widhiasari dan
I Ketut
Budiartha
(2016)

Pengaruh Umur
Perusahaan,
Ukuran
Perusahaan,
Reputasi
Auditor, dan
Pergantian
Auditor
terhadap
Audit Report
Lag

Variabel
independen:
Umur Perusahaan,
Ukuran
Perusahaan, dan
Pergantian Auditor
Variabel
Dependen:
Audit Report Lag

1. Umur perusahaan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap audit
report lag

2. Ukuran
perusahaan tidak
berpengaruh
terhadap audit
report lag

3. Reputasi auditor
tidak
berpengaruh
terhadap audit
report lag

4. Pergantian
auditor tidak
berpengaruh
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terhadap audit
report lag

2. Eka Aprilianti
(2016)

Pengaruh
Profitabilitas,
Leverage,
Ukuran
Perusahaan,
Kompleksitas
Operasi, Ukuran
KAP, dan
Company
Ownership
terhadap Audit
Report Lag
Pada perusahaan
manufaktur
yang terdaftar di
Daftar
Efek Syariah
(DES) tahun
2012-2015

Varibel
Independen:
Profitabilitas,
Leverage, Ukuran
Perusahaan,
Kompleksitas
Operasi, Ukuran
KAP, dan
Company
Ownership
Varibel
Dependen:
Audit Report Lag

1. Secara simultan
menunjukkan
bahwa semua
variabel bebas
secara bersama-
sama
mempengaruhi
variabel terikat.

2. Secara parsial
memperlihatkan
hasil bahwa
faktor sovabilitas
dan ukuran
perusahaan
berpengaruh
terhadap audit
report lag.
Sedangkan
profitabilitas,
kompleksitas
operasi, ukuran
KAP, dan
company
ownership tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap audit
report lag.

3 Mangetar
Sormin (2016)

Analisis Faktor-
Faktor yang
Berpengaruh
terhadap
Audit Report
Lag
(Studi Empiris
Pada Perusahaan
Manufaktur
yang Terdaftar
Di Bursa Efek
Indonesia Tahun
2011-2014)

Variabel
Independen:
Komisaris
Independen, Ukuran
komite audit,
Konsentrasi
kepemilikan, Ukuran
perusaahaan,
Pergantian auditor,
Tipe auditor, Opini
auditor
Variabel
Dependen:
Audit Report Lag

1. Konsentrasi
kepemilikan dan
tipe auditor yang
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap audit
report lag

2. Komisaris
independen,
ukuran komite
audit ,ukuran
perusahaan,komp
leksitas operasi
perusahaan dan
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Sumber: dirangkum dari berbagai jurnal

opini auditor
tidak mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap audit
report lag

4 Nanang
Syahroni
(2016)

Faktor - Faktor
yang
Berpengaruh
terhadap Audit
Report Lag
(Studi Empiris
pada Perusahaan
Manufaktur
yang terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia
Periode 2012-
2014)

Variabel
Independen:
Ukuran
Perusahaan,
Dewan Komisaris
Independen,
Ukuran Komite
Audit, Keahlian
Komite Audit,
Pertemuan Komite
Audit,
Kompleksitas
Operasi.

Variabel
Dependen:
Audit Report Lag

1. Dewan
komisaris
independen,
ukuran komite
audit, keahlian
komite audit dan
kompleksitas
operasi
perusahaan yang
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
audit report lag,

2. Ukuran
perusahaan, dan
pertemuan komite
audit tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap audit
report lag.

5 Ivena Tiono
dan Yulius
Jogi c (2013)

Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Audit Report
Lag di Bursa
Efek Indonesia

Variabel
Independen:
Profitabilitas,
Opini Audit, Jenis
Industri, Ukuran
Perusahaan dan
Reputasi KAP
Variabel
Dependen:
Audit Report Lag

Secara parsial jenis
industri
mempengaruhi
audit report lag,
sedangkan opini
audit, profitabilitas,
ukuran perusahaan
dan reputasi KAP
tidak berpengaruh
terhadap audit
report lag.
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Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Widhiasari dan

Budhiartha (2016) tentang pengaruh umur perusahaan, kuran perusahaan, reputasi

auditor dan pergantian auditor terhadap audit report lag. Sampel penelitian yang

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2012-2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

penulis menambahkan variabel tenure audit, ukuran perusahaan, opini audit dan

independensi komite audit terhadap audit report lag. Sedangkan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Non LQ45 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

2.13 Pengembangan Hipotesis

2.13.1 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag

Menurut Mariani dan Latrini (2016), Kantor Akuntan Publik dengan

reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan

akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan

keuangan perusahaan. KAP big four umumnya memiliki sumber daya yang lebih

besar, baik itu dari segi kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun

fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan non big

four sehingga auditor big four dapat  menyelesaikan pekerjaan audit. Menurut

Tiono dan C Jogi (2013), Kompetensi staf akan memungkinkan proses audit yang

lebih cepat, karena staf yang kompeten akan memiliki produktifitas kerja yang

tinggi (Jati, n.d). Namun, sifat kehati-hatian KAP dapat memperpanjang jangka

waktu pelaporan laporan keuangan.

: Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Audit Report Lag
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2.13.2 Pengaruh Tenure Audit terhadap Audit Report Lag

Menurut Lee et.al.(2009) dalam Dewi (2014), mengargumentasikan bahwa

variabel tenure audit yang lebih panjang akan semakin meningkatkan efisiensi audit.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa hubungan tenure audit dan audit report lag

memiliki hubungan secara negatif. Semakin panjang tenure audit mengakibatkan

auditor akan semakin banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai

karakteristik klien serta operasional bisnis klienya. Hal ini akan menciptakan efisiensi

yang semakin meningkat sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit

atas laporan keuangan akan semakin lebih cepat diselesaikan dengan kata lain audit

report lag (ARL) semakin pendek.

: Tenure Audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag

2.13.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Report Lag

Menurut Togasima dan Christiawan (2014) opini audit merupakan

tanggung jawab auditor dan masuk dalam kategori fieldwork lag dan reporting

lag. Perusahaan yang hasil laporan auditnya mendapatkan opini unqualified

opinion tentu ingin agar hasil opini tersebut segera diketahui oleh publik.

Perusahaan yang mendapatkan opini selain unqualified opinion tentunya

memerlukan waktu untuk berdiskusi kembali dengan auditor dan itu akan

memperpanjang lag. Sedangkan menurut Sumartini dan Widhiyani (2014)

perusahaan yang menerima opini selain unqualified opinion akan terjadi negoisasi

antara auditor dengan perusahaan tersebut, selain itu auditor juga perlu

berkonsultasi dengan auditor yang lebih senior atau staf lain untuk semakin

meyakinkan opininya akibatnya audit report lag akan relatif lebih lama. Hasil
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penelitian Sumartini dan Widhiyani, (2014) dan Togasima dan Christiawan,

(2014) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit report lag.

: Opini Audit Berpengaruh terhadap Audit Report Lag

2.13.4 Pengaruh Ukuran Peusahaan terhadap Audit Report Lag

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Anggraeni (2012) dalam

Widhiasari dan Budiartha (2016), menunjukkan bahwa total aset mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay. Perusahaan dengan total aset

yang lebih besar akan menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan

perusahaan yang mempunyai total aset lebih kecil. Ini disebabkan oleh kuantitas

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

semakin banyak.

: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report Lag

2.13.5 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Audit Report Lag

Komite audit yang memiliki anggota yang independen dianggap sebagai

komite audit yang lebih andal dan dipercaya (Hashim dan Rahman, 2011).

Independensi komite audit dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan

keuangan sehingga menurunkan audit report lag dalam perusahaan (Kirk, 2000).

Purwati (2006), Naimi et al., (2010), dan Hashim dan Rahman (2011) menyatakan

bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis berikut

: Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag
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2.13.6 Pengaruh Reputasi Auditor, Tenure Audit, Opini Auditor, Ukuran

Perusahaan, dan Independensi Komite Audit terhadap Audit Report

Lag

: Pengaruh Reputasi Auditor, Tenure Audit, Opini Auditor, Ukuran

Perusahaan, dan Independensi Komite Audit berpengaruh secara simultan

terhadap Audit Report Lag.

2.14 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah

Gambar II.1
Model Penelitian

Reputasi Auditor (X1)

Tenure Audit (X2)

Opini Audit (X3)

Ukuran Perusahaan
(X4)

Independensi Komite
Audit (X5)

Audit Report Lag
(Y)

H1

H6

H5

H4

H3

H2
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Keterangan:
: variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap audit

report lag.

: variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap audit

report lag.


