
BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen

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

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

sementara agen adalah pihak yang diberi mandat. Dengan demikian agen

bertindak sebagai pihak yang berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan

principal ialah pihak yang mengevaluasi informasi.

Implementasi Agency Theory dapat berupa kontrak kerja yang mengatur

proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimumkan

utilitas, sehingga diharapkan agen bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai

kepentingan principal. Di sisi lain, principal akan memberikan insentif yang layak

pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal. Menurut Scott (1997) dalam

Lestari (2010), inti dari Agency Theory adalah pendesainan kontrak yang tepat

untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik

kepentingan. Dalam penelitian ini, perusahaan bertindak sebagai principal,

sementara auditor independen merupakan agen.

Konflik kepentingan dapat terjadi karena berbagai sebab, semisal asimetri

informasi. Asimetri informasi dimaknai sebagai ketidakseimbangan informasi

akibat distribusi informasi yang tidak sama antara agen dengan principal. Efek

dari asimetri informasi ini bisa berupa moral hazard , yaitu permasalahan yang
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timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja; bisa pula terjadi

adverse selection , ialah keadaan di mana principal tidak dapat mengetahui apakah

keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas informasi yang

diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

2.2 Stakeholding Theory

Perusahaan dapat dipandang dari dua teori, yaitu Shareholding Theory dan

Stakeholding Theory. Arifin (2005) dalam Lestari (2010) menyebutkan,

Shareholding Theory atau Teori Pemegang Saham menyatakan bahwa perusahaan

didirikan dan dijalankan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik atau

pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya.

Stakeholding Theory diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan

bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang

berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi

stakeholder  ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, supplier, dan masyarakat

sekitar di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Penelitian ini lebih mengacu kepada Stakeholding Theory , yang jika ditilik

lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya berkepentingan

terhadap pengguna laporan keuangan, namun juga kepada karyawan, masyarakat

sekitar, pemerintah, dan pihak-pihak lain. Salah satu bentuk pertanggung jawaban

tersebut dapat berupa pelaporan keuangan, yang dalam prakteknya memerlukan

pihak ketiga guna menjamin akuntabilitas penyampaiannya.
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Pihak ketiga ini diwakili oleh auditor independen yang  menjamin agar

akuntabilitas, responsibilitas, fairness (kewajaran), dan transparansi laporan

keuangan terpenuhi. Auditor tersebut akan mengaudit laporan keuangan yang

telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Dalam pengauditan ini,

penyelesaian proses yang tepat waktu merupakan salah satu cara untuk

mengurangi timbulnya asimetri informasi.

2.3 Teori Pengambilan Keputusan

Keputusan dijabarkan oleh Davis (Hasan, 2002) sebagai hasil pemecahan

masalah yang dihadapi dengan tegas. Sebuah keputusan merupakan jawaban yang

pasti terhadap suatu pertanyaan. Masih menurut Davis, keputusan harus dapat

menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan

perencanaan, dan  dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat

menyimpang dari rencana semula.

Sementara itu, Stoner (Hasan, 2002) memaknai keputusan sebagai

pemilihan di antara alternatif-alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian,

yaitu: ada pilihan atas dasar logika/ pertimbangan, ada beberapa alternatif yang

harus dipilih mana yang terbaik, dan ada tujuan yang hendak dicapai di mana

keputusan itu akan makin mendekatkan pada tujuan  tersebut.

Berdasarkan uraian di atas Hasan (2002) memaknai Teori Pengambilan

Keputusan sebagai teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang

digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Mengacu pada tujuan

laporan keuangan, ialah memberikan informasi yang bermanfaat bagi sebagian
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besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan

ekonomi, pengambilan keputusan memainkan peran utama dalam teori akuntansi.

Pihak manajemen selalu mempertimbangkan apakah suatu laporan keuangan

hendak disampaikan tepat waktu atau ditunda.

Adanya good news dalam laporan keuangan, misalnya, akan mendorong

pihak manajemen menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu lantaran

adanya insentif dari prinsipal. Ketepatwaktuan tersebut dapat pula dipengaruhi

oleh reaksi positif investor yang dapat berakibat terhadap kenaikan harga saham.

Demikian sebaliknya, laporan keuangan yang mengandung bad news cenderung

ditunda pelaporannya karena pihak manajemen mengkhawatirkan beberapa

dampak buruk yang terjadi, umpamanya reaksi penarikan investasi oleh investor.

Penyampaian informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan

harus mempunyai nilai guna untuk semua pengguna laporan keuangan.

Sebagaimana diungkap oleh Hasan (2002), pengambilan keputusan banyak

dipengaruhi ketersediaan informasi yang diperlukan, di mana informasi tersebut

haruslah lengkap dan memenuhi sifat tertentu sehingga hasilnya berkualitas.

Adapun sifat yang musti dipenuhi mencakup akurat, artinya informasi harus

sesuai dengan keadaan sebenarnya; up to date, berarti informasi harus tepat

waktu; komprehensif, yakni informasi harus dapat mewakili; dan relevan,

dimaknai berhubungan dengan masalah yang harus diselesaikan.

Dalam hal penyampaian laporan keuangan kepada pihak eksternal, auditor

bertindak sebagai penjamin informasi yang dikeluarkan perusahaan. Apabila

terdapat hal-hal yang mendorong auditor untuk mengambil keputusan memperinci
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proses audit, semisal adanya resiko audit yang tinggi dalam laporan keuangan

perusahaan, bisa jadi waktu audit akan lebih lama.

2.4 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang

psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses

sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat

dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada 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.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai

dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui

moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi

hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen

normatif  melalui  legitimasi  (normative  commitment  through legitimacy) berarti

mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk

mendikte perilaku.

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori

kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi di dalam UU No. 8

tahun 1995, secara eksplisit telah menyebutkan bahwa setiap perusahaan publik



14

wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut dan khususnya dalam

penyampaian laporan keuangan berkala secara tepat waktu kepada BAPEPAM.

Sehubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh

perusahaan-perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia, maka kepatuhan

emiten dalam melaporkan pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak

dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan informasi yang tepat

waktu.

2.5 Standar Auditing

Standar auditing merupakan ukuran pelaksanaan tindakan yang menjadi

pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi, 2008). IAI

(2001) telah menetapkan standar auditing sebagai berikut:

1. Standar Umum

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan  pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi

dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor.

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan

asisten harus disupervisi dengan semestinya.
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b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian

yang akan dilakukan.

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit.

3. Standar Pelaporan

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.

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

ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.
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Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan

auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

Dalam prakteknya, pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar

akan membutuhkan waktu makin lama. Demikian pula sebaliknya, waktu yang

diperlukan akan makin pendek ketika pelaksanaan audit makin tidak sesuai

dengan standar.

Pertimbangan bahwa laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu

mengakibatkan auditor cenderung mengambil pilihan mengabaikan standar,

sementara di sisi lain adanya tuntutan relevansi informasi mengharuskan auditor

untuk melaksanakan audit sesuai standar.

2.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang

mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam

periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga manajemen

mendapatkan informasi yang bermanfaat (Kartika, 2009).

Laporan  keuangan  mempunyai  tujuan utama  yakni  memberikan

informasi  yang berguna  untuk  pengambilan  keputusan ekonomis. Para pemakai

laporan keuangan akan menggunakannya  untuk  meramalkan, membandingkan

dan  menilai  dampak  keuangan yang  timbul  dari  keputusan  ekonomis  yang

diambilnya.
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Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  menyebutkan  empat  karakteristik

kualitatif pokok dalam laporan keuangan (IAI 2004):

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah

kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Guna mencapai

maksud ini, diasumsikan pemakai memiliki  pengetahuan  yang  memadai

tentang  aktivitas  ekonomi  dan  bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi disebut relevan ketika dapat mempengaruhi keputusan

ekonomi pemakai. Agar relevan, informasi harus dapat digunakan untuk

mengevaluasi masa lalu masa sekarang dan masa mendatang (predictive

value), menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya

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

keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau untuk

mempengaruhi keputusan yang diambil (timeliness).

c. Keandalan

Informasi disebut andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian

yang tulus dan jujur (faithful representation) dari yang seharusnya

disajikan atau yang dapat disajikan secara wajar.

d. Dapat dibandingkan

Identifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan

laporan keuangan perusahaan antar periode hendaknya dapat
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diperbandingkan oleh pemakai. Dengan demikian pemakai dapat

memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh

perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk

pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan,

membantu pencapaian karakteristik ini.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang

berkualitas adalah laporan dengan kandungan informasi dapat dipahami,  relevan,

dapat diandalkan, dan mempunyai daya banding. Karakteristik relevan di sini

berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan

secara tepat waktu.

2.7 Audit

Secara umum auditing adalah 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 para pemakai yang

berkepentingan. (Boynton,2005:5).

Tujuan audit secara umum atas laporan keuangan oleh auditor adalah

untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
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keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku

umum di Indonesia.

2.8 Audit Delay

Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang

diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan

audit (Halim, 2000). Diungkap dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004),

perbedaan waktu yang sering dinamai dengan audit delay adalah perbedaan antara

tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan

yang mengindikasikan tentang  lamanya  waktu  penyelesaian  audit  yang

dilakukan  oleh  auditor. Maka semakin panjang audit delay semakin lama auditor

dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan

laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien,

maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor

tertentu atau bahkan bisa menyebabkan insider trading dan rumor-rumor lain di

bursa saham (Kartika, 2011). Apabila hal ini sering terjadi maka akan

mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian,

regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu

penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk

tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh

pihak pelaku bisnis di pasar modal.
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Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan

perusahaan bias berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan

informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi

laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan

keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor.

Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau

penurunan harga saham.

2.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay

2.9.1 Ukuran Perusahaan

Rachmawati (2008) menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki audit

delay yang lebih pendek bila dibandingkan perusahaan kecil. Penelitian oleh Dyer

dan McHugh (1975) dalam Lestari (2010), menyatakan bahwa manajemen

perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi audit delay dan

penundaan penyampaian laporan keuangan, yang disebabkan karena perusahaan-

perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan

dan pemerintah.

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Kartika (2009) yang menyebutkan

perusahaan besar akan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan auditor

lebih cepat dari pada perusahaan kecil karena manajemen perusahaan yang

berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi  audit delay.

Manajemen perusahaan berskala besar cenderung diberikan insentif untuk

mengurangi audit delay dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor

secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Oleh karena itu
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perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung mengalami tekanan eksternal

yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit lebih awal.

2.9.2 Laba/Rugi Operasi

Ada dua alasan mengapa perusahaan yang menderita kerugian cenderung

mengalami audit delay yang lebih panjang. Pertama, ketika kerugian terjadi

perusahaan ingin menunda bad news sehingga perusahaan akan meminta  auditor

untuk menjadwal ulang penugasan audit. Kedua, auditor akan lebih berhati-hati

selama proses audit jika percaya bahwa kerugian ini mungkin disebabkan karena

kegagalan keuangan perusahaan dan kecurangan manajemen informasi tentang

laba perusahaan (Kartika, 2011).

2.9.3 Jenis Opini Auditor

Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang dilaksanakan

berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya. Standar auditing antara

lain memuat empat standar pelaporan. Dalam hal pemberian opini, Standar

Pelaporan keempat dalam SPAP (IAI 2001) memaparkan: “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 audit

yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh

auditor”.
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Secara lebih rinci, berbagai tipe pendapat auditor dijelaskan sebagai

berikut (Lestari, 2010):

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan  keuangan

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil

usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima

umum di Indonesia (IAI, 2001). Kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima

umum ini dipaparkan lebih lanjut oleh Mulyadi (2008), jika memenuhi kondisi

berikut:

a. Prinsip  akuntansi  berterima  umum  digunakan  untuk  menyusun  laporan

keuangan.

b. Perubahan  penerapan  prinsip  akuntansi berterima  umum  dari  periode

ke periode telah cukup dijelaskan.

c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan

dan dijelaskan  dengan  cukup  dalam  laporan  keuangan,  sesuai  dengan

prinsip akuntansi berterima umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified

Opinion with Explanatory Language)

IAI (2001) memuat penjelasan, bahwa keadaan tertentu mungkin

mengharuskan auditor  untuk  menambahkan  suatu  paragraf  penjelasan  (atau

bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.



23

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion),

Jika  auditor  menjumpai  kondisi-kondisi berikut,  ia  akan  memberikan

pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit (Mulyadi, 2008):

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

jangkauan kekuasaan klien maupun auditor.

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima

umum.

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyususnan

laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian pendapat wajar dengan pengecualian ini menyatakan

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal  yang

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

akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang

berhubungan dengan yang dikecualikan (IAI, 2001).

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)

IAI (2001) menyebutkan, pendapat tidak wajar dimaknai laporan keuangan

tidak menyajikan  secara  wajar  posisi  keuangan,  hasil  usaha,  dan  arus  kas

entitas tertentu  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum  di

Indonesia. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan oleh Mulyadi (2008)

bahwasanya laporan keuangan yang diberi pendapat tidak wajar oleh auditor
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memuat informasi yang sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat

dipakai  oleh  pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5.  Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion)

Auditor  tidak  melaksanakan  audit  yang  berlingkup  memadai  untuk

memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan

tidak  memberikan  pendapat  juga  dapat  diberikan  oleh  auditor  jika  ia  dalam

kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Masih menurut Lestari (2010), perusahaan yang tidak menerima jenis

pendapat akuntan wajar tanpa  pengecualian akan menunjukkan  audit  delay lebih

panjang dibanding perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian.

Hal ini terjadi karena proses  pemberian pendapat selain wajar tanpa pengecualian

melibatkan negosiasi  dengan  klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih

senior atau staf teknis lainnya  dan perluasan lingkup audit. Selain itu, perusahaan

yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian dianggap sebagai bad news

sehingga  penyampaian  laporan  keuangan akan diperlambat.

2.9.4 Reputasi KAP

Reputasi KAP dapat  diketahui  dari  besarnya  perusahaan  audit yang

melaksanakan pengauditan laporan keuangan tahunan, bersandar pada apakah

Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi dengan the big four atau tidak. KAP

besar, dalam hal ini the big four, cenderung  lebih  cepat  menyelesaikan  tugas

audit  yang  mereka terima  bila dibandingkan  dengan  non big four dikarenakan

reputasi  yang  harus  mereka  jaga.  Sekiranya  tidak,  ada  kemungkinan  mereka
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akan kehilangan pekerjaan pengauditan untuk tahun-tahun berikutnya sebab

dinilai kurang kompeten (Lestari, 2010).

Menurut Lestari (2010), KAP the big four cenderung menyajikan audit

yang lebih baik  dibandingkan  dengan  non big four,  karena  mereka  memiliki

nama  baik yang  dipertaruhkan. Selain itu, KAP besar lebih banyak

mengeluarkan pendapat going concern daripada KAP kecil. Hal ini

mengindikasikan bahwa KAP besar lebih menginginkan untuk mengambil sikap

yang tepat dalam mengeluarkan pendapat yang sesuai dan memiliki kemampuan

teknis untuk mendeteksi going concern perusahaan sehingga menarik klien lebih

banyak. Adapun kategori the big four di Indonesia yaitu:

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

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

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

KAP Sidharta-Sidharta & Widjaja.

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

Sarwoko & Sanjadja.

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

Hans Tuanakotta & Mustofa, Osman Ramli Satrio & Rekan.

2.9.5 Umur Perusahan

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan itu beroperasi. Umur

perusahaan ini  dihitung dari tanggal perusahaan itu berdiri hingga sekarang atau

kapan audit dilaksanakan. Umur perusahaan diperkirakan dapat mempengaruhi

audit delay, karena perusahaan yang memiliki umur lebih tua dinilai lebih berhati-
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hati dan lebih terbiasa untuk melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu

(Indra, 2012).

2.10 Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange

(IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ)

dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi,

pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar

saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa

hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia ; 2014)

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated

Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang

digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah

digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX.

Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan

Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan.

Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan

bursa kepada publik, BEI menyebarkan data pergerakan harga saham melalui

media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham tersebut

adalah indeks harga saham. Saat ini, BEI mempunyai beberapa jenis indeks,

ditambah dengan sepuluh jenis indeks sektoral.
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Indeks tersebut adalah (http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia

; 2014) :

a) IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi

Indeks.

b) Indeks Individual, yang merupakan Indeks untuk masing-masing saham

didasarkan harga dasar.

c) Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa

tahapan seleksi.

d) Indeks IDX30, menggunakan 30 saham terpilih setelah melalui beberapa

tahapan seleksi.

e) Indeks Kompas100, menggunakan 100 saham pilihan harian Kompas.

f) Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam sektor

yang sama.

g) Jakarta Islamic Index, menggunakan 30 saham terpilih yang termasuk

dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam-LK (Kini

OJK).

h) Indonesia Sharia Stock Index (ISSI), yang menggunakan semua saham

yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh

Bapepam-LK (Kini OJK).

i) Indeks Bisnis-27, menggunakan 27 saham terpilih bekerja sama dengan

Harian Bisnis Indonesia.

j) Indeks Pefindo25, menggunakan 25 saham terpilih bekerjasama dengan

Pefindo.
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k) Indeks SRI-KEHATI, menggunakan 25 saham terpilih yang menerapkan

prinsip tata kelola yang baik dan kepedulian terhadap lingkungan,

bekerjasama dengan Yayasan Kehati.

l) Indeks SMinfra18, menggunakan 18 saham terpilih yang bergerak dalam

bidang infrastruktur dan penunjangnya, bekerjasama dengan PT Sarana

Multi Infrastruktur (Persero).

m) Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan, indeks yang didasarkan

pada kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok Papan Utama

dan Papan Pengembangan.

2.11 Pandangan Islam Terhadap Profesi Akuntan

a. Surat Al-Hujurat Ayat: 6

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

(Al-Hujurat : 6)
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Maksud ayat tersebut adalah auditor harus benar-benar teliti dalam

memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan pendapatnya. Karena akan

berakibat fatal apabila auditor mengalami kekeliruan dalam menyelesaikan dan

mengeluarkan pendapat audit.

b. Surat An-Nisa Ayat: 135

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun

miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan

jika kamu memutar balikkan [kata-kata] atau enggan menjadi saksi,

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang

kamu kerjakan.

Maksud dari ayat diatas adalah setiap anggota profesi akuntan harus

memiliki etika dan akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan

dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena apa yang kita

kerjakan ada yang lebih mengetahui yaitu pemilik alam semesta ini.
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2.12 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO PENELITI JUDUL VARIABEL HASIL

1 Subekti (2004) Faktor-Faktor Yang

Berpengaruh Terhadap

Audit Delay Di

Indonesia

tingkat

profitabilitas,

aktiva, jenis

industri, opini

dan auditor

(ukuran

KAP)

terhadap

audit delay

Hasil pengujian

hipotesis

menunjukkan

bahwa kelima

variabel tingkat

profitabilitas,

aktiva, jenis

industri, opini

dan auditor

(ukuran KAP)

berpengaruh

signifikan

terhadap

variabel audit

delay.

2 Lestari (2010) Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi

Audit Delay:

Studi Empiris Pada

Perusahaan

Consumer Goods

Yang Terdaftar Di

ukuran

perusahaan,

profitabilitas

perusahaan,

solvabilitas,

kualitas

auditor, dan

Secara  parsial

menunjukkan

bahwa  variabel

yang

mempengaruhi

audit  delay

adalah
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Bursa Efek Indonesia opini auditor

terhadap

audit delay

profitabilitas,

solvabilitas,

dan  kualitas

auditor.

Secara

simultan

memperlihatkan

bahwa

keseluruhan

variabel  secara

serempak

mempunyai

pengaruh

signifikan

terhadap audit

delay.

3 Kartika (2011) Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Audit

Delay

Pada Perusahaan

Manufaktur Yang

Terdaftar Di Bei

ukuran

perusahaan,

laba rugi

operasi,

profitabilitas,

solvabilitas,

opini

auditor,  dan

reputasi

auditor

terhadap

audit delay

faktor  Ukuran

perusahaan

berpengaruh

negatif

signifikan

terhadap audit

delay dan

solvabilitas

berpengaruh

positif

signifikan

terhadap

audit delay,

sedangkan

faktor
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Profitabilitas,

ukuran

KAP  dan  opini

audit  tidak

berpengaruh

terhadap

audit delay.

4 Puspitasari

(2012)

Pengaruh Karakteristik

Perusahaan Terhadap

Lamanya Waktu

Penyelesaian Audit

(Audit Delay)

Pada Perusahaan

Manufaktur Yang

Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia

ukuran

perusahaan,

solvabilitas,

laba/rugi

perusahaan

dan ukuran

KAP

terhadap

audit delay

Hasil uji

statistik (TTest)

menunjukkan

seluruh variabel

bebas

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap audit

delay.

Hasil pengujian

secara simultan

(F-Test)

terhadap audit

delay

menunjukkan

secara bersama-

sama semua

variabel

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap audit

delay.
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5 Susilawati dkk

(2012)

Analisis Faktor - Faktor

yang Mempengaruhi

Terjadinya Audit

Delay Pada Perusahaan

Consumer Good

Industry di Bursa Efek

Indonesia (Periode

Tahun 2008-2010)

Profitabilitas,

Solvabilitas,

Perusahaan

Holding,

Opini

Auditor, dan

Lamanya

Perusahaan

menjadi

Klien KAP

terhadap

audit delay

Solvabilitas dan

Perusahaan

holding

mempunyai

pengaruh

terhadap audit

delay, nilai

signifikansi

yang

ditunjukkan

adalah 0,010

dan 0,005

6 Renaldi (2012) Analisis Faktor - Faktor

yang Mempengaruhi

Ketepatan Waktu

Pelaporan Keuangan

Pada Perusahaan Real

Estate dan Property di

Bursa Efek Indonesia

Tahun 2008-2010

Profitabilitas,

solvabilitas,

reputasi

KAP, stuktur

kepemilikan,

ukuran

perusahaan,

umur

perusahaan,

opini

Profitabilitas,

solvabilitas,

ukuran

perusahaan

berpengaruh

terhadap

ketepatan

waktu

pelaporan

keuangan.

7 Kusumawardani

(2013)

Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Audit

Delay Pada

Perusahaan Manufaktur

kondisi

perusahaan,

ukuran kantor

akuntan

publik, dan

opini

auditor

kondisi

perusahaan,

ukuran kantor

akuntan publik,

dan opini

auditor secara

simultan
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terhadap

audit delay

berpengaruh

terhadap audit

delay,

sedangkan

secara parsial

kondisi

perusahaan,

ukuran kantor

publik, dan

opini auditor

berpengaruh

terhadap audit

delay.

8 Vikawa (2013) Pengaruh Profitabilitas,

solvabilitas, ukuran

perusahaan, laba/rugi

perusahaan, ukuran

KAP, dan opini auditor

terhadap audit delay

Profitabilitas,

solvabilitas,

ukuran

perusahaan,

laba/rugi

perusahaan,

ukuran KAP,

dan opini

auditor

terhadap

audit delay

Profitabilitas,

ukuran

perusahaan,

ukuran KAP

berpengaruh

signifikan

terhadap audit

delay
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2.13 Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay

Rachmawati (2008) menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki audit

delay yang lebih pendek bila dibandingkan perusahaan kecil. Penelitian oleh Dyer

dan McHugh (1975) dalam Lestari (2010), menyatakan bahwa manajemen

perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi audit delay dan

penundaan penyampaian laporan keuangan, yang disebabkan karena perusahaan-

perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan

dan pemerintah.

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Kartika (2009) yang menyebutkan

perusahaan besar akan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan auditor

lebih cepat dari pada perusahaan kecil karena manajemen perusahaan yang

berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi  audit delay.

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay

2. Pengaruh Laba / Rugi Operasi Terhadap Audit Delay

Ada dua alasan mengapa perusahaan yang menderita kerugian cenderung

mengalami audit delay yang lebih panjang. Pertama, ketika kerugian terjadi

perusahaan ingin menunda bad news sehingga perusahaan akan meminta auditor

untuk mengatur auditnya lebih lama (Prabandari dan Rustiana, 2008). Kedua,

auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa kerugian

ini mungkin disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan dan kecurangan

manajemen informasi tentang laba perusahaan (Kartika, 2011).

H2 : Laba/rugi operasi berpengaruh terhadap audit delay
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3. Pengaruh Jenis Opini Auditor Terhadap Audit Delay.

Dalam penelitian Lestari (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan

antara jenis opini auditor dengan audit delay. Perusahaan yang menerima qualified

opinion menunjukkan audit delay yang lebih panjang dibanding yang menerima

unqualified opinion. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Subekti dan

Widiyanti (2004).

Opini yang dihasilkan oleh auditor dapat mempengaruhi lama dari

keluarnya laporan audit, karena dalam proses pemberian opini tersebut melibatkan

negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner auditor, dan lain sebagainya.

Sementara opini unqualified oleh auditor akan mendukung good news perusahaan

sehingga ingin segera mempublikasikan laporan keuangan tahunan perusahaannya

kepada publik.

H3 : Jenis opini auditor berpengaruh terhadap audit delay

4. Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Audit Delay.

Sesuai dengan penelitian Purnamasari (2013), dalam  menyampaikan

suatu  laporan  atau  informasi  akan  kinerja  perusahaan kepada publik  yang

akurat dan terpercaya, perusahaan diminta untuk menggunakan jasa KAP. Dan

untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa

KAP  yang  mempunyai  reputasi  atau  nama  baik.  Hal  ini  biasanya ditunjukkan

dengan KAP  yang berafiliasi dengan KAP besar  yang berlaku universal  yang

dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm atau Big Four.

Tingginya kualitas KAP diperlihatkan oleh tingginya kualitas hasil jasa,

yang berikutnya akan berimbas pada jangka waktu penyelesaian audit. Waktu
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audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi untuk

mempertahankan reputasi mereka. Dalam penelitian ini, kualitas auditor diproksi

dari besarnya perusahaan audit yang melaksanakan pengauditan  laporan

keuangan  tahunan, mengacu pada apakah KAP bersangkutan berafiliasi dengan

the big four/tidak (Lestari, 2010).

Penelitian Ratnawaty dan Sugiharto (2005) menunjukkan bahwa KAP

internasional atau KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four membutuhkan

waktu yang lebih singkat dalam melakukan proses audit. Hal ini diasumsikan

karena KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit

lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga

memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki

dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat, guna

menjaga reputasinya. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memakai

jasa KAP besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan

keuangannya.

H4 : Reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay

5. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay.

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan itu beroperasi. Umur

perusahaan ini dihitung dari tanggal perusahaan itu berdiri hingga sekarang atau

kapan audit dilaksanakan. Umur perusahaan diperkirakan dapat mempengaruhi

audit delay, karena perusahaan yang memiliki umur lebih tua dinilai lebih berhati-

hati dan lebih terbiasa untuk melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu

(Indra, 2012).
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Reputasi KAP

Jenis Opini Auditor

Ukuran Perusahaan

Laba / Rugi Operasi

Audit Delay (Y)

Umur perusahaan

H5 : Umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay

2.14. Model Penelitian

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay

dengan variabel bebasnya yaitu ukuran perusahaan, laba/rugi, opini auditor,

reputasi KAP, dan umur perusahaan. Untuk mengetahui hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini,

maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Penelitian

Variabel Independen Variabel Dependen

H1

H2

H3

H4

H5


