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ABSTRAK 

 

PENGARUH AUDITOR SWITCHING, AUDIT TENURE, UKURAN KAP, 

KOMITE AUDIT DAN AUDIT OPINION TERHADAP AUDIT DELAY 

(PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR  

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 – 2021) 
 

Oleh: 

MUHAMMAD FARHAN 

NIM.11870311812 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh auditor 

switching, audit tenure, ukuran kap, komite audit dan audit opinion terhadap 

audit delay pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2019 – 2021. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021. Dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, 132 data terpilih sebagai sampel Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.. Alat analisis data menggunakan eviews 9. 

Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi data 

panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor switching (AS), audit 

tenure (AT), ukuran KAP (UKAP), komite audit (KA) berpengaruh terhadap audit 

delay (AD). Sementara untuk audit opinion (AO) tidak berpengaruh terhadap 

audit delay (AD). Sedangkan secara simultan auditor switching (AS), audit tenure 

(AT), ukuran KAP (UKAP), komite audit (KA), audit opinion (AO) berpengaruh 

terhadap audit delay (AD). Hasil dari nilai koefisien determinasi adjusted r-

squared adalah sebesar 0.526641, hal ini menunjukan bahwa kontribusi seluruh 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 

52.66%. 

 

Kata Kunci:  Auditor Switching, Audit Tenure, Ukuran KAP, Komite Audit, 

Audit Opinion, Audit delay 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF AUDITOR SWITCHING, AUDIT TENURE, KAP SIZE, 

AUDIT COMMITTEE, AND AUDIT OPINION TO AUDIT DELAY  

(IN BANKING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA  

STOCK EXCHANGE IN 2019 - 2021) 

 

By: 

 

MUHAMMAD FARHAN 

NIM.11870311812 

 

This study aimed to determine the effect of auditor switching, audit tenure, 

KAP size, audit committee, and audit opinion to audit delay in banking companies 

listed  on the indonesia stock exchange in 2019 - 2021. The population in this 

study was banking companies listed on indonesia stock exchange in 2019 - 2021. 

By using purposive sampling technique, 132 data were selected as the samples. 

This study employed a quantitative method by using secondary data taken from 

the indonesia stock exchange. The tool used in data analysis was eviews 9 with 

panel data regression method. The results of this study indicated that auditor 

switching (AS) audit tenure (AT) KAP size (UKAP) audit committee (KA) audit 

opinion (AO) had significant effect to audit delay (AD). Meanwhile, audit opinion 

(AO) had no effect to audit delay (AD). The results of The Adjusted Coefficient of 

Determination (Adjusted R-squared) was 0.526641, it means that the contribution 

of all independent variables in explaining dependent variable is 52.66%. 

 

Keywords:  Auditor Switching, Audit Tenure, KAP Size, Audit Committee, 

Audit Opinion, Audit Delay 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Suatu perusahaan wajib membuat laporan keuangan disetiap akhir periode 

yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. 

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 pada tahun 2015, 

menyebutkan bahwa pelaporan keuangan adalah sebuah catatan yang menyajikan 

posisi maupun kondisi keuangan suatu perusahaan yang disusun secara struktur. 

Menurut Selviana & Wenny (2021), tujuan utama dalam pembuatan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi keuangan, kinerja keuangan serta 

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan yaitu dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). Dalam pelaporan keuangan sebagaimana yang telah 

ditetapkan, wajib ditampilkan dengan wajar, tidak berbohong atau melakukan 

rekayasa laporan keuangan atau dengan kata lain yaitu jujur dan nyata. PSAK 1 

tahun 2015 menjelaskan bahwa salah satu syarat pelaporan keuangan yang baik 

adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan keadaan entitas 

sesungguhnya.  

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting bagi 

kegunaan laporan keuangan. Ketepatan waktu perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada OJK 

tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan auditnya. 



2 

 

 

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai 

kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, 

karena banyaknya transaksi yang harus di analisis, kerumitan dari transaksi, dan 

sistem perusahaan yang kurang baik sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. 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 (Rachmawati, 2008). 

Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin lama pula 

audit delay. Artinya, jika audit delay semakin lama, maka besar kemungkinan 

perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke OJK dan para 

pengguna lainnya. 

Meskipun telah ditetapkan peraturan OJK yang mengatur tentang waktu 

penyampaian laporan keuangan, namun masih saja terdapat perusahaan yang 

terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan yang sudah diaudit akuntan sangat penting bagi 

pengguna laporan keuangan. Auditor merupakan pihak yang independen dan 

objektif untuk menilai kinerja perusahaan yang tersaji dalam laporan keuangan. 

Audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai 

kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.04/ 2016 

tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik BAB III tentang 

Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Emiten atau 
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perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. 

Apabila ada pihak yang melanggar peraturan tersebut, dengan tidak mengurangi 

ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang 

mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan 

pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut (Pasal 19). 

Maraknya kasus keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan dan 

mempublikasikan laporan keuangan membuat Bursa Efek Indonesiaa (BEI) 

mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) beberapa perusahaan. 

Seperti perusahaan-perusahaan di tanah air, kasus keterlambatan menyampaikan 

laporan keuangan sering terjadi. Menurut reporter Tety Purwanti yang dilansir 

dalam  cnbcindonesia.com (19/05/2022) bahwa masih ada 91 emiten belum 

menyampaikan laporan keuangan tahunan 2021. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

mencatat baru 688 perusahaan tercatat yang menyampaikan laporan keuangan 

tahunan 2021 tepat waktu. Hingga saat ini, total perusahaan tercatat di BEI adalah 

785 perusahaan. Ini artinya baru 87,6%% dari total emiten yang melaporkan 

keuangan tahunan 2021 tepat waktu. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI Adi 

Pratomo Aryanto menjelaskan, masih ada 91 perusahaan yang belum melaporkan 

kinerja keuangan. Berdasarkan data idx sendiri pada tahun 2019 terdapat 5 emiten 

perbankan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan 

keuangan dan pada tahun 2020 terdapat 2 emiten perbankan yang mengalam 

keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. 
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Menurut Thresa Sandra Desfika yang dilansir pada investor.id (30/05/2022), 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan sementara 

(suspensi) sebanyak 28 perusahaan tercatat (emiten). Pelaksana Harian Kepala 

Penilaian Perusahaan Group I BEI, Adi Pratomo Aryanto mengatakan, hal 

tersebut dilakukan sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan 

Keuangan Auditan per 31 Desember 2021 dan merujuk pada ketentuan II.6.4. 

Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Mengacu 2 pada peraturan tersebut, bursa 

melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke- 91 sejaklampaunya batas 

waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak 

memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan 

Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi 

kewajiban untuk membayar denda.  

Kepentingan Bursa Efek Indonesia untuk melindungi hak para investor dalam 

melakukan transaksi di bursa efek indonesia yang sudah di atur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan 

Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana 

Perlindungan Pemodal. 

Dalam penjelasan diatas dapat diketahui masih ada perusahaan yang tidak 

disiplin dalam menyampaikan laporan keuangannya, salah satunya perusahaan 

perbankan. Perusahaan perbankan merupakan sub sektor saham yang terdapat 

pada bursa efek indonesia yang sangat berpengaruh terhadap perputaran 

keuangan. Oleh karena itu, indeks perbankan ini harus selalu tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya, karena kepercayaan investor bergantung 
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pada penyampaian informasi laporan keuangan yang jelas, akurat, dapat 

dibandikngkan serta tepat waktu, jika penyampaian laporan keuangan terlambat 

maka akan berakibat turunnya kepercayaan investor dan berdampak juga pada 

penurunan harga saham perusahaan sesuai denngan peraturan UU 10 tahun 1998. 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dalam laporan 

keuangan yaitu Auditor Switching, Audit Tenure, ukuran kap, komite audit dan 

Audit opinion sesuai dengan penelitian Yanthi, Merawati dan Munidewi (2020). 

Faktor pertama yang mempengaruhi audit delay adalah Auditor Switching. 

Auditor Switching merupakan perpindahan penggunaan jasa KAP yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan karena adanya rotasi auditor yang dapat meningkatkan 

kualitas informasi (Fauziah & Panggabean, 2019). Penelitian Praptika dan 

Rasmini (2016) yang menmbuktikan bahwa auditor switching berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit delay. Artinya auditor yang baru membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk mengenal karakteristik perusahaan lebih dalam sehingga 

menyita waktu penyelesaian lapran auditnya. Hasil penelitian tersebut berbeda 

dengan hasil penelitian Yanthi, Merawati dan Munidewi (2020) yang 

menyimpulkan auditor switching tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

audit delay. 

Faktor kedua yang mempengaruhi audit delay adalah Audit Tenure. Audit 

Tenure adalah keterlibatan seorang auditor dalam mengaudit satu klien. Masa 

kerja seorang auditor dapat menyebabkan hubungan erat antara manajemen dan 

auditor sehingga independensi auditor akan berkurang serta objektivitasnya akan 

ikut berkurang dalam melakukan penilaian pada laporan keuangan karena akan 
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menyesuaikan keinginan manajemen kemudian dapat mempengaruhi auditor 

dalam memberikan opini (Prena & Cahyani, 2020). Semakin lama masa jabatan 

seorang auditor akan berdampak pada independensi auditor sehingga dapat 

menyebabkan semakin berkurangnya audit delay perusahaan (Arista et al., 2019).  

Hasil penelitian Wipari (2018) menyimpulkan audit tenure berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit delay. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian Kevin Foster, Wisnu Julianto dan Andy Setiayawan (2021) yang 

menyimpulkan audit tenure  tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Kemudian, faktor berikutnya adalah ukuran KAP, Ukuran KAP merupakan 

dasar dari penentuan besar kecilnya suatu kantor akuntan public. Dalam kantor 

akuntan public terdapat seorang auditor yang akan melakukan pemeriksaan 

laporan perusahaan klien. Menjadi seorang auditor terdapat etika profesi di 

dalamnya. Standart auditor ketika mengaudit perusahaan klien yakni 

independensi. Independensi itu sendiri memiliki arti yaitu sikap seorang audit 

untuk berperilaku jujur, tidak memihak klien atau pihak lain dan akan melaporkan 

temuan berdasarkan bukti. Etika profesi seorang auditor juga mengunggulkan 

sikap kejujuran yang tinggi. Hasil penelitian  Oktrivina (2021) menyimpulkan 

ukuran kap berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan hasil penelitian Foster, Julianto dan Setiayawan (2021) 

yang menyimpulkan ukuran kap tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Faktor selanjutnya yaitu komite audit. Komite audit adalah suatu badan yang 

dibentuk didalam perusahaan yang bertugas untuk memeriksa terhadap 

manajeman. Dibentuknya komite audit bertujuan untuk memelihara independensi 
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auditor internal, penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan 

pelaksanaanya serta mengevaluasi, menilai dan memutuskan apakah sebuah 

laporan keuangan layak diterbitkan atau tidak (Yulinda, 2016). Komite audit 

merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam 

rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal 

dan eksternal audit. Hasil penelitian Mutawaqila dan oktariza (2022) 

menyimpulkan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Iren Meita Sirait (2021) 

yang menyimpulkan komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Kemudian, faktor yang terakhir adalah Audit Opinion merupakan pernyataan 

audit tentang kewajaran suatu laporan keuangan. Terkait dengan Audit Opinion, 

menurut perusahaan yang menerima opini selain unqualified opinion memiliki 

audit delay yang lebih lama dibandingkan yang menerima unqualified opinion. 

Menurut Oktarina, Relasari, dan Abukosim (2015) “Hal ini dikarenakan auditor 

memerlukan waktu tambahan yang diperlukan untuk dapat memberikan opini 

selain unqualified opinion terkait dengan mencari bukti audit tambahan dan 

konsultasi dengan partner dan manajer perusahaan”. Hasil penelitian Miradhi 

(2016) menyimpulkan audit opinion tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

audit delay (AD). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian 

Asmedi dan Kurniati (2022) yang menyimpulkan audit opinion (AO) berpengaruh 

terhadap audit delay (AD). 

Hasil-hasil penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat ketidak 

konsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini memotivasi peneliti 
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untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Penelitian 

ini mengacu pada penelitian Kadek, Merawati dan Munidewi (2020) Dalam 

penelitian ini, memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

Pertama, Menggunakan pada objek penelitian yang dipusatkan pada perusahaan 

perbankan dan jangka waktu pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 2019-

2021. Kedua, pada penelitian ini menambahkan variabel independen komite audit, 

alasan peneliti menambahkan variabel komite audit dan karena dalam penelitian  

Mutawaqila dan oktariza (2022) menyimpulkan komite audit berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit delay. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Alyza 

Retno Indarti (2017) menyimpulkan komite audit tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. 

Pada penelitian dari beberapa penelitian yang saya temukan bahwa komite 

audit masih mendapatkan hasil yang berbeda di setiap penelitian, jadi peneliti 

tertarik untuk menambahkan variabel komite audit pada penelitian ini. Dan 

melihat faktor mana yang paling berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas dan ketidakkonsistenan 

hasil peneliti sebelumnya peneliti tertarik dan ingin mengangkat judul “Pengaruh 

Auditor Switching, Audit Tenure, Ukuran Kap, Komite Audit Dan Audit 

opinion Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, ada beberapa variable audit delay yang 

Kembali di uji oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Auditor Switching terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 

2021? 

2. Bagaimana pengaruh Audit Tenure terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 2021? 

3. Bagaimana pengaruh ukuran kap terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 2021? 

4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 2021? 

5. Bagaimana pengaruh Audit opinion terhadap audit delay keuangan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 

2021? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah telah dijelaskan 

di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Auditor Switching terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 

2021. 



10 

 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh Audit Tenure terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 

2021. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran kap terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 

2021. 

4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 

2021. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Audit opinion terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 

2021. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

kontribusi. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

menyajikan laporan keuangan yang lebih berintegritas sehingga dapat 

mengambil keputusan yang baik dalam perusahaan.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi penelitian sebagai pembanding untuk menambah pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan audit delay. 
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3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi 

untuk mengetahui bagaimana audit delay sebuah perusahaan dan 

menambah pengetahuan mengenai ilmu akuntansi. 

1.5  Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh pembahasan yang tersistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sitematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, tinjauan penelitian 

terdahulu, dan hipotesis sebagai alternatif pemecahan sementara. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rangkaian metodologi penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari populasi dan 

sampel beserta teknik sampling, unit analisis, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, model 

analisis, serta teknik dasar analisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil 

penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-

saran yang diperlukan, serta keterbatasan penelitian.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori Agensi (Agency Theory) 

Jansen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa hubungan keagenan adalah 

suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) melibatkan orang lain 

(agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian 

mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut. Dengan kata lain, para pemilik perusahaan atau pemegang saham 

menunjuk manajemen yang dimaksudkan untuk mengelola perusahaan yang 

dimilikinya. 

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik sebagai 

pemilik dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan. Agen dikontrak 

untuk melakukan tugas tertentu bagi pemilik serta mempunyai tanggung jawab atas 

tugas yang diberikan pemilik.  Pemilik diasumsikan hanya tertarik pada 

pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. 

Sedangkan agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari 

kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan 

keagenan. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik inilah yang 

menyebabkan terjadinya konflik keagenan (Belkaouli, 2006:13) 
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Konflik keagenan ini terjadi karena tidak selama nya manajemen (agent) 

selalu bertindak demi kepentingan pemilik (principal), hal ini yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan kepentingan. Menurut Sutedi (2012:17) Dalam hubungan 

agensi antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent) ini, teori agensi 

menunjukkan adanya tiga unsur yang membuat perilaku menyimpang agent yaitu 

unsur bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial, bekerjanya pasar modal, dan unsur 

bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasi 

kepemilikan perusahaan (market for corporate control). 

2.1.2  Audit Delay 

Auditing ialah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti-bukti audit secara objektif mengenai pernyataan (assertion/ 

asersi) tentang kejadian dan peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk menentukan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang 

ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menerbitkan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 29/ POJK.04/ 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik BAB III tentang Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7 ayat 1 

menyatakan bahwa Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan 

Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat 

setelah tahun buku berakhir. Apabila ada pihak yang melanggar peraturan 

tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, 
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Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap 

setiap pihak yang melanggar ketentuan pihak yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran ketentuan tersebut (Pasal 19). 

Perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya melebihi batas waktu 

yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) berdasarkan ketentuan II.6. Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi yaitu, akan 

dikenakan peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

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

penyampaian laporan keuangan. Dikenakan peringatan tertulis II dan denda 

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke- 

31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan 

keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian 

laporan keuangan. Dikenakan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar 

Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke- 

61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan 

keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian 

laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi 

kewajiban untuk membayar denda sejumlah yang dikenakan pada peringatan 

sebelumnya. Terakhir akan dikenakan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 

sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat 

tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau 

perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak 

memenuhi kewajiban untuk membayar denda. Sanksi suspensi perusahaan tercatat 
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hanya akan dibuka apabila perusahaan tercatat telah menyerahkan laporan 

keuangan dan membayar seluruh denda yang dikenakan kepada perusahaan 

tersebut. 

Standar auditing yang berterima umum atas laporan keuangan auditan 

memiliki sejumlah keterbatasan bawaan atau keterbatasan melekat, salah satunya 

bahwa auditor bekerja dalam suatu Batasan ekonomi yang wajar (Halim, 2008 

dalam Miradhi dan Juliarsa, 2016). Ada dua batasan ekonomi penting yang 

dimaksud, antara lain biaya yang memadai dan jumlah waktu yang memadai. 

Pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya 

penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil 

audit. Sesuai dengan standar umum ketiga yang menyebutkan bahwa dalam 

pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (IAPI, 2011 dalam Miradhi 

dan Juliarsa, 2016). Atas dasar standar tersebut dapat menyebabkan lamanya waktu 

penyelesaian audit yang dilakukan oleh audior. Lamanya waktu penyelesaian audit 

atas laporan keuangan ini yang dinamakan audit delay. 

Audit delay yang dimaksud adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor 

untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja keuangan suatu perusahaan yang 

dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan 

tanggal dikeluarkannya laporan audit oleh KAP. Hal ini sesuai dengan definisi 

menurut Kartika (2011), yang menyatakan bahwa audit delay adalah lamanya 

waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal sampai tanggal laporan audit 

diterbitkan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan hal penting 
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yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Apabila penyelesaian laporan 

keuangan terlambat atau tidak diperoleh saat dibutuhkan, maka relevansi dan 

manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan berkurang (Kurniawati, 

2015). Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi 

dengan frekuensi informasi. 

Informasi yang terlambat akan menjadi informasi yang tidak relevan yang 

mempengaruhi kualitas informasi. Jika informasi yang digunakan tidak relevan, 

maka informasi tersebut tidak akan bermanfaat bagi pengambil keputusan. 

Menurut Dyer dan McHugh dalam Apriliane (2015) keterlambatan atau lag 

dibagi menjadi: 

1. Preliminary lag, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai 

dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.  

2. Auditor’s signature lag, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal 

sampai tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor. Dari definisi 

tersebut Auditor‟s Signature Lag merupakan salah satu nama lain dari audit 

delay.  

3. Total lag, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan 

diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.  

Audit delay dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, 

sehingga akan memberikan dampak terhadap tingkat ketidakpastian dari informasi 

yang dipublikasikan. Semakin lama auditor menyelesaikan auditnya, maka akan 

semakin lama audit delay. Jika audit delay semakin lama, maka akan semakin 

besar kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. 
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2.1.3  Auditor Switching 

Auditor Switching dibutuhkan karena masa perikatan auditor yang lama 

dengan klien akan mengakibatkan turunnya sikap independensi auditor dan akan 

terikat secara emosional dan dapat menimbulkan masalah mengenai eskalasi 

komitmen terhadap keputusan yang buruk dari seorang auditor. Auditor Switching 

merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau klien. 

Auditor Switching yang bersifat mandatory membantu berkurangnya keterikatan 

atau hubungan antara klien dengan auditor. Auditor Switching dapat bersifat 

mandatory dan voluntary. Auditor Switching secara mandatory merupakan 

pergantian auditor yang dilakukan perusahaan karena adanya peraturan yang 

mewajibkan perusahaan tersebut mengganti auditornya dalam jangka waktu yang 

ditentukan. Sedangkan, Auditor Switching secara voluntary merupakan tindakan 

yang dilakukan perusahaan untuk mengganti auditornya ketika tidak ada peraturan 

yang mewajibkannya untuk mengganti auditor. Keputusan Menteri Keuangan No. 

17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, menetapkan bahwa pemberian jasa 

audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh kantor 

akuntan publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh 

seorang akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut. Kemudian pada 

tahun 2015 pemerintah menerbitkan peraturan baru tentang praktik akuntan publik. 

Ini tercantum dalam peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1). 

Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi 

keuangan terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 

untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Jadi maksudnya, pemberian jasa audit 
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oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak diberi batasan waktu, hanya individu atau 

auditor nya saja yang memiliki batasan dalam memberikan jasa pada suatu entitas, 

yaitu 5 tahun buku berturut-turut.  

Auditor Switching dalam suatu perusahaan dilakukan untuk menjaga 

independensi auditor agar tetap objektif (Verawanti & Wirakusuma, 2016). 

Pergantian auditor juga dapat terjadi karena kontrak diantara Kantor Akuntan 

Publik dan klien telah berakhir. Sedangkan menurut Halim (2008) pergantian 

auditor disebabkan oleh adanya merger antara dua kantor akuntan publik yang 

berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang dahulu, dan merger 

antara dua perusahaan yang sebelumnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang 

berbeda. 

Putusnya hubungan kerjasama antara perusahaan dengan auditor yang lama 

dan mengangkat auditor yang baru mengharuskan auditor yang baru 

berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Setelah memahami alasan perusahaan 

untuk melakukan audit, auditor harus menyusun strategi pengauditan awal dengan 

memahami bisnis dan industri klien. Hal ini menyababkan auditor memerlukan 

waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan proses audit.  

Verawati & Wirakusuma (2016) menyatakan auditor baru memerlukan waktu 

yang lebih lama dalam menyelesaikan proses audit dibandingkan dengan auditor 

lama. Karena, auditor baru perlu mengenal, mempelajari dan memahami 

karakteristik perusahaan yang akan diaudit, sehingga menyita waktu yang lebih 

banyak.  
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2.1.4  Audit Tenure  

Audit Tenure adalah lamanya hubungan antara auditor atau KAP dengan 

kliennya dalam melakukan pekerjaan audit secara berturut yang diukur 

berdasarkan jumlah tahunnya. Tenure antara auditor dari KAP dengan klien yang 

sama telah menjadi perbincangan, salah satunya ketika perusahaan mengalami 

dilema dalam mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor KAP setelah 

beberapa periode waktu dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan 

auditor KAP yang sama sedangkan tenure yang panjang dapat menimbulkan 

temuan yang diperdebat (Hasby, 2017). 

Oyedokun (2016) menyatakan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan 

kliennya dapat berpotensi untuk menciptakan kedekatan sehingga diindikasi akan 

mengurangi independensi auditor serta kualitas audit. Louwers (1998) menemukan 

bahwa lamanya hubungan auditor-klien akan mempengaruhi kecenderungan 

auditor dalam mengeluarkan opininya. Oleh sebab itu, diperlukan pergantian 

auditor agar dapat meningkatkan kualitas audit dan proses pelaporan keuangan. 

2.1.5  Ukuran KAP 

Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik dengan 

menggolongkannya ke dalam dua golongan yaitu big four dan non big four. 

Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi 

dengan big four, mempunyai cabang dan kliennya adalah perusahaan-perusahaan 

besar, serta memiliki tenaga profesional diatas 25 orang (Sukanto, dkk, 2018). 

Sedangkan, Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi 
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dengan big four, sehingga disebut KAP non big four. KAP kecil tidak memiliki 

kantor cabang dan kliennya ialah perusahaan kecil, serta jumlah tenaga 

profesionalnya kurang dari 25 orang. KAP yang besar dianggap lebih independen 

dibandingkan dengan KAP yang kecil. 

Dengan alasan bahwa jika KAP besar kehilangan satu klien akibat dari tidak 

menuruti permintaan manajemen klien, maka hal itu tidak terlalu berpengaruh 

terhadap pendapatannya. Akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu kliennya 

maka akan sangat berarti karena kliennya yang sedikit. Sehingga KAP besar 

seperti KAP big four biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan 

independensi auditornya daripada KAP kecil lainnya. Selain itu, perusahaan audit 

yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit tinggi dan 

memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis serta KAP yang besar juga dianggap 

lebih mandiri dari KAP yang kecil dalam menahan tekanan manejemen jika terjadi 

perselisihan karena biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu mengatasi 

kesulitan. 

2.1.6  Komite Audit 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) komite audit 

adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk 

mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau 

sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk 

membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. 

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah 

memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar 
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dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan 

keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan 

apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite 

audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor 

eksternal (KNKG, 2006). 

Keberadaan komite audit dapat memberikan fungsi untuk memberikan 

pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan 

keuangan, akuntansi dan pengendalian intern (Susiana dan Herawaty, 2007).  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan 

bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal 

dari Komisaris Independen dan Pihak dari Luar Emiten atau Perusahaan Publik. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dalam 

menjalankan tugasnya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling 

sedikit meliputi: 

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

Emiten atau Perusahaan Publik kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara 

lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan 

informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik  

2. Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- 

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan 

Publik  

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya  
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4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan 

Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan 

imbalan jasa  

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal 

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor 

internal 

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko 

yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak 

memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris  

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik  

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan 

adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik  

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan 

Publik. 

Oleh karena itu transparansi informasi laporan keuangan yang diberikan oleh 

manajemen perusahaan ditentukan oleh keberhasilan dari komite audit dalam 

menjalan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. 

2.1.7  Audit opinion 

Audit Opinion adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang 

didapatkan berdasarkan kesimpulan proses audit. Sehingga Audit Opinion atas 

laporan keuangan yang telah diaudit, menjadi tolak ukur serta dijadikan dasar dari 
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penggunanya dalam pengambilan keputusan, dimana terdapat lima tipe pendapat 

laporan audit yang diterbitkan. 

Jenis atau tipe pendapat audit yang akan dinyatakan atas laporan keuangan 

auditan menurut Arens dkk. (2008:57-71). 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat ini 

diberikan auditor bila audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing, 

penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, 

dan tidak terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan bahasa penjelas.  

2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelasan (unqualified opinion with explanatory), pendapat ini diberikan 

oleh auditor bila audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing, 

penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, 

tetapi terdapat kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelas.  

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion), pendapat ini 

diberikan oleh auditor jika (a) tidak adanya bukti kompeten yang cukup 

kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material 

tapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, (b) auditor 

yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi 

yang berlaku umum yang berdampak tapi tidak mempengaruhi laporan 

keuangan secara keseluruhan.  

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion), pendapat ini diberikan jika laporan 

keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum 

sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan  
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5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion), pernyataan 

auditor untuk tidak memberikan pendapat disebabkan adanya pembatasan 

lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi 

tertentu dan auditor tidak independen terhadap kliennya. 

Oktarina, Relasari, dan Abukosim (2014) menyatakan bahwa “perusahaan 

yang mendapatkan unqualified opinion cenderung akan tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya dan apabila mendapat opini selain 

unqualified opinion cenderung tidak tepat waktu menyampaikan laporan 

keuangannya”. Hal ini dikarenakan auditor membutuhkan waktu tambahan terkait 

mencari bukti untuk memberikan opini selain unqualified opinion. 

2.1.8  Audit delay menurut pandangan islam 

Dalam Al-qur‟an telah di jelaskan mengenai pedoman hidup manusia baik 

dari segi beribadah hingga bermuamalah. Terdapat pula ayat-ayat dalam Al-

qur‟an yang membahas tentang penempatan seseorang pada pekerjaan yang ahli 

dibidangnya dan pelaksanaan pekerjaan yang adil jujur. Berkaitan dengan 

ketepatan waktu, klien berhak memilih auditor yang tingkat independensinya 

tinggi dan pelaksanaan audit yang tepat waktu. Berikut ini surah Al-qur‟an jika 

dihubungkan dengan audit adalah surah Al-Hujurat Ayat 6 dan surah l-Mutaffifin 

Ayat 1 -3. 

Q.S Al-Hujurat Ayat 6: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.…”  

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintah kita agar meneliti 

kebenaran suatu berita sebelum mengambil suatu keputusan, jika langsung 

menerimanya tanpa meneliti kebenaran dapat berbahaya bagi diri kita sendiri 

ataupun orang lain. Korelasi ayat tersebut dengan profesi akuntan atau auditor 

yaitu harus menjalankan tugasnya secara adil, tidak membiarkan prasangka 

menimpa objektivitas, menjaga sikap memihak atau bersikap skeptisme, 

maksudnya yaitu tidak mudah percaya terhadap informasi yang diberikan agar 

informasi akhir yang dihasilkan terhindar dari salah saji, karena apabila demikian 

akan memberikan efek fatal bagi semua pihak yang berkepentingan.Selanjutnya, 

Allah berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin Ayat 1 -3, yang berbunyi: 

                      

     

Artinya :”1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2)(yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, 

mereka mengurangi” 

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud 

dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam 

menakar dan menimbang. Beberapa kasus kecurangan dalam akuntansi yang 
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menyebabkan suatu perusahaan pailit. Termasuk praktek earning management 

dilarang dalam dalam Islam, karena kecurangan ini adalah tanggung jawab auditor. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No Nama 

Peneliti & 

Tahun 

Judul Variabel Hasil Penelitian 

 

1 Fatchan et al 

(2018) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

Auditor 

Switching, 

Sistem 

Pengendalian 

Internal, Audit 

Tenure dan 

Komite Audit 

terhadap Audit 

Delay ( Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar di 

BEI tahun 

2013-2016) 

Dependen : 

Audit delay 

 

Independen : 

- Audit Tenure 

- Ukuran 

Perusahaan 

- Leverage 

- Pergantian 

  Auditor 

-Komite Audit 

         

variable leverage 

and audit comitte 

had an effect on 

Audit Delay, while 

firm size variables, 

auditor turnover, 

internal control 

system, and audit 

tenure had no 

effect on Audit 

Delay. 

2 S. Mahrus 

(2019) 

Pengaruh 

ukuran kap dan 

audit tenure 

terhadap auditor 

switching 

dengan audit 

delay 

sebagaivariabel 

intervening 

pada perusahaan 

keuangan yang 

terdaftar di 

Dependen : 

Audit delay 

 

Independen : 

- Ukuran KAP 

- Financial 

  Distress 

ukuran KAP 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. 

Variabel audit 

tenure tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay. Variabel 

audit delay tidak 

berpengaruh 

terhadap auditor 
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Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2013-2017 

- Pergantian 

  Auditor 

- Audit Tenure 

 

switching. Variabel 

ukuran KAP serta 

audit tenure tidak 

berpengaruh 

terhadap auditor 

switching melalui 

audit delay, namun 

audit tenure 

mampu 

mempengaruhi 

auditor switching 

secara langsung. 

3 S. Syifanaya 

(2021) 

Pengaruh 

Auditor 

Switching Dan 

Reputasi Kap 

Terhadap Audit 

Delay Dengan 

Audit Tenure 

Sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di Bei Tahun 

2017-2019 

Dependen : 

Audit delay 

 

Independen : 

- Pergantian 

  Auditor 

- Reputasi KAP 

- Audit Tenure 

auditor switching 

dan reputasi KAP 

berpengaruh positif 

tetapi tidak 

signifikan terhadap 

audit delay. 

Analisis variabel 

moderasi dengan 

MRA 

menunjukkan 

bahwa audit tenure 

mampu 

memoderasi 

reputasi KAP 

terhadap audit 

delay, tetapi tidak 

mampu 

memoderasi 

auditor switching 

terhadap audit 

delay 

4 Wilsa Road 

Betterment 

Sitepu 

(2021) 

 

Intervening 

Audit Delay 

Dalam Ukuran 

Dan 

Kompleksitas 

Perusahaan 

Serta Financial 

Distress  Pada 

Auditor 

Switching 

Dependen : 

Audit delay 

 

Independen : 

- Kompleksitas 

perusahaan 

audit delay as an 

intervening give an 

positive effect on 

auditor switching. 

The size of a 

company does 

indirectly gives an 

effect to the auditor 

switching from the 

intervention of 
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- Financial 

Distress  

- Ukuran 

  Perusahaan 

- Auditor 

Switching 

audit delay. 

However the 

authors also fine 

that there is an 

direct effect comes 

from the 

complexity of a 

company and 

Financial Distress 

to the auditor 

switching from thr 

intervention of 

audit delay. 

5 Jurica 

Lucyanda 

(2017) 

Pengujian 

Faktor-Faktor 

Yang 

Memengaruhi 

Audit Delay 

Dependen : 

Audit Delay 

 

Independen : 

- company size 

- debt to asset ratio 

- disclosure of 

company profit or 

loss 

- audit opinion 

- accountan public 

firm size 

debt to asset ratio 

have positive 

influence on audit 

delay, and 

accountant public 

firm size have 

negative influence 

on audit delay. On 

the other hand, 

company size, 

disclosure of 

company loss, and 

audit opinion are 

not statistically 

significant to 

influence earnings 

response 

coefficient. 

6 Imelda 

Siahaan 

(2019) 

Pengaruh Audit 

Opinion, 

Pergantian 

Auditor, 

Kesulitan 

Keuangan, Dan 

Efektivitas 

Komite Audit 

Terhadap Audit 

Delay (Studi 

Empiris Pada 

Dependen : 

Audit delay 

 

Independen : 

- Audit Opinion 

-Pergantian 

Audit Opinion dan 

kesulitan keuangan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. 

Sementara itu, 

pergantian auditor, 

ukuran komite 

audit, frekuensi 

meeting dan 

keahlian anggota 
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Seluruh 

Perusahaan 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2014-

2017) 

Auditor 

- Financial 

  Distress 

-Efektifitas 

Komite Audit 

tidak berpengaruh 

terhadap audit 

delay.  

7 Amelia 

Oktrivina 

(2022) 

Pengaruh 

solvabilitas, 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan dan 

ukuran Kantor 

Akuntan Publik 

terhadap audit 

delay 

Dependen : 

Audit Delay 

Independen : 

- Solvabilitas 

- Profitabilitas 

- Ukuran 

Perusahaan 

- Ukuran Kantor 

Akuntan Publik 

This study 

provides the results 

that (1) Solvency 

has an effect on 

audit delay. (2) 

Profitability has no 

effect on audit 

delay. (3) Firm size 

has no effect on 

audit delay.(4) The 

size of the Public 

Accounting Firm 

(KAP) has an 

effect on audit 

delay. 

8 Gabriella 

Valentine 

dan 

Muhammad 

Arief 

Effendi 

(2021) 

Pengaruh 

Kualitas 

Auditor, Opini 

Auditor, Dan 

Profitabilitas  

Terhadap Audit 

Delay 

Dependen : 

Audit Delay 

 

Independen : 

- Kualitas Auditor 

- opini auditor 

- Profitabilitas 

ize have an effect 

on Audit Report 

Lag, while Auditor 

quality, solvency, 

and audit tenure 

show no effect on 

Audit Delay. 

Auditor opinion, 

profitability, and 

firm size have a 

negative effect, 

while complexity 

of business has a 

positive effect on 

Audit Delay. 

9 Kadek Dian 

Prisma 

Yanthi, Luh 

Komang 

Merawati 

dan Ida Ayu 

Pengaruh Audit 

Tenure, Ukuran 

Kap, Pergantian 

Auditor, 

Dan Opini 

Dependen : 

Audit Delay 

 

The result of this 

study 

shows that the 

audit tenure 

variable and the 
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Budhananda 

Munidewi 

(2020) 

Audit Terhadap 

Audit Delay Independen : 

- Audit Tenure 

- Ukuran Kap 

- Pergantian 

Auditor 

- Opini Audit 

size of the public 

accountant 

firm had a negative 

effect on audit 

delay, while 

auditor switching 

and 

audit opinion did 

not affect the audit 

delay 

10 Kevin 

Foster, 

Wisnu 

Julianto dan 

Andy 

Setiayawan 

(2021) 

Pengaruh 

Ukuran KAP, 

Audit Tenure 

dan Audit Fee 

terhadap Audit 

Delay 

Dependen : 

Audit Delay 

 

Independen : 

- Ukuran Kap 

- Audit Tenure 

- Audit Fee 

Hasil penelitian 

memperoleh 

bahwa (1) ukuran 

kantor akuntan 

publik tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay, (2) audit 

tenure tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay, (3) audit fee 

tidak berpengaruh 

terhadap audit 

delay dan variabel 

kontrol, yaitu (4) 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap audit 

delay 

11 Alyza Retno 

Indarti 

(2017) 

Pengaruh Opini 

Audit, Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Dan Leverage 

Terhadap Audit 

Delay   

Dependen : 

Audit Delay 

  

Independen : 

- Opini Audit 

- Komite Audit 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ukuran 

perusahaan dan 

leverage 

memiliki pengaruh 

terhadap audit 

delay, sedangkan 

opini audit, komite 
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(Studi Empiris 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar  

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2012-

2015) 

- Ukuran 

Perusahaan 

- Profitabilitas 

- Leverage 

audit, dan 

profitabilitas tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay 

12 Gabriella 

Valentine 

dan 

Muhammad 

Arief 

Effendi 

(2021) 

Pengaruh 

Kualitas 

Auditor, Opini 

Auditor, Dan 

Profitabilitas  

Terhadap Audit 

Report Lag 

Dependen : 

Audit Report Lag  

 

Independen : 

- Kualitas Auditor  

- Opini Auditor 

- Profitabilitas 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa opini 

Auditor, 

profitabilitas, 

kompleksitas 

bisnis, dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap Audit 

Report Lag, 

sedangkan kualitas 

Auditor, 

solvabilitas, dan 

audit tenure 

menunjukkan tidak 

berpengaruh 

terhadap Audit 

Report Lag. Opini 

Auditor, 

profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

negatif, sementara 

kompleksitas 

bisnis memiliki 

pengaruh positif 

terhadap Audit 

Report Lag 

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai jurnal tahun 2022 
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2.3  Pengembangan Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis merupakan jawaban  sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian yang didasari oleh teori  yang relevan dan belum 

didasari oleh fakta-fakta empiris yang dihasilkan  dari pengumpulan data. Jadi, 

hipotesis adalah jawaban secara teoritis atas  rumusan masalah dan belum 

memiliki jawaban yang empirik. 

2.3.1  Pengaruh Auditor Switching Terhadap Audit delay 

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan dilakukannya 

pergantian auditor dengan batas waktu yang ditentukan. Peraturan yang mengatur 

tentang kewajiban rotasi auditor melalui peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2015 

pasal 11 ayat (1). Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas 

informasi keuangan terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi 

paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.. Peraturan ini mengatur 

tentang pemberian jasa audit umum enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan 

dan tiga tahun berturut-turut oleh seorang akuntan publik oleh satu klien yang 

sama. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan 

setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang sama. 

Klien yang mengganti auditornya tanpa alasan yang jelas, mungkin disebabkan 

oleh ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan oleh auditor yang lama. 

Perusahaan yang mengganti auditornya dengan auditor yang baru akan membuat 

auditor yang baru memahami lingkungan bisnis kliennya dari awal dan dituntut 

untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Hal ini yang membuat auditor 

membutuhkan waktu yang lebih lama guna melakukan proses audit. Hasil 
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penelitian Praptika dan Rasmini (2016) menunjukkan hasil pergantian auditor 

berpengaruh positif pada audit delay. Dari uraian diatas diturunkan hipotesis 

sebagai berikut :  

H1: Auditor switching berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 

2019 – 2021 

2.3.2  Pengaruh Audit Tenure Terhadap Audit delay 

Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan 

audit pada perusahaan yang sama. Auditor yang memiliki masa perikatan cukup 

lama dengan klien dapat mendorong meningkatnya pemahaman auditor atas 

operasi, resiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan sehingga menghasilkan 

proses audit yang lebih efisien. Hal ini dapat membantu auditor dalam merancang 

program audit yang lebih efektif dan laporan audit yang berkualitas tinggi.  

Wipari (2018) menemukan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap 

audit delay, karena setiap Kantor Akuntan Publik akan memberikan jasa yang 

baik untuk kliennya sehingga lama atau tidaknya keterikatan antara Kantor 

Akuntan Publik terhadap kliennya tidak mempengaruhi audit delay. Dari uraian 

diatas diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

H2: Audit tenure berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019 – 2021 
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2.3.3  Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Audit delay 

Ketepat waktuan dalam penyampaian laporan keuangan tidak bisa terlepas 

dari peran auditor independen yang melakukan audit atas laporan keuangan 

perusahaan. Perusahaan memerlukan jasa auditor independen yang memiliki 

kualitas dan reputasi baik sehingga membantu penyampaian laporan keuangan 

secara berkala dan tepat waktu. Kantor Akuntan Publik besar dengan reputasi 

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

menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan 

perusahaan. Indikator tersebut dapat dinilai dengan penggunaan jasa Kantor 

Akuntan Publik yang berafiliasi dengan Big Four atau bukan. Penelitian Oktrivina 

(2022) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Adanya tenaga spesialis pada KAP big four akan membantu perusahaan lebih 

cepat dalam menyelesaikan proses audit dan menyampaikan laporan auditnya, 

karena tenaga spesialis dalam KAP big four memiliki kompetensi, keahlian dan 

kemampuan yang dapat mempercepat proses audit dan mempersingkat audit 

delay. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019 – 2021 

2.3.4  Pengaruh Komite Audit Terhadap Audit delay 

Komite audit dapat mempengaruhi audit delay karena semakin besar 

keberadaan jumlah komite audit, maka semakin tinggi nilai integritas informasi 

laporan keuangan. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan 
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Komisaris dengan tujuan membantu Komisaris Independen dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Semakin banyak jumlah komite audit maka audit delay akan semakin singkat, 

Mutawaqila dan oktariza (2022). Komite audit berfungsi sebagai pihak internal 

perusahaan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian 

mengevaluasi hasil audit. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah:  

H4: Komite audit berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019 – 2021 

2.3.5  Pengaruh Audit opinion Terhadap Audit delay 

Audit Opinion merupakan pendapat yang dikemukakan oleh auditor 

independen dalam laporan audit sebagai media formal yang digunakan dalam 

mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas 

laporan keuangan yang audit. Audit Opinion dilihat dari apakah unqualified atau 

selain unqualified. Audit delay yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang 

menerima pendapat selain unqualified opinion. Hal ini dikarenakan proses 

pemberian pendapat itu berhubungan dengan klien, konsultasi dengan partner 

audit yang lebih senior atau staf teknis, dan perluasan lingkup audit. Berbeda 

dengan perusahaan yang mendapat opini unqualified opinion, perusahaan tersebut 

akan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu karena merupakan kabar baik. 

Dalam hal ini, Audit Opinion yang baik (unqualified opinion) harus 

mengemukakan bahwa laporan keuangan telah diaudit sesuai dengan ketentuan 
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Standar Akuntansi Keuangan dan tidak ada penyimpangan material yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Valentine dan Effendi (2021) 

menyatakan bahwa Audit Opinion berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

audit delay. Berdasarkan pendapat di atas maka Audit Opinion berpengaruh 

terhadap audit delay. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah: 

H5: Audit opinion berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang audit delay 

yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dan mengetahui pengaruh Auditor 

Switching, Audit Tenure, ukuran kap, komite audit, dan Audit opinion terhadap 

audit delay. Maka kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Gambar II.1 

Kerangka Penelitian 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang menjadi pedoman 

dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan memberikan 

pegangan yang jelas dan terstuktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian. 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:112) Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dan termasuk studi kausal (causal study). Dalam studi kausal 

peneliti tertarik untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang 

menyebabkan masalah. Desain kausal bertujuan untuk menganalisis 

hubunganhubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel lainnya atau 

bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini menguji 

mengenai Pengaruh Auditor Switching, Audit Tenure, ukuran KAP, Komite Audit, 

dan Audit opinion terhadap Audit Delay. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang ditentukan oleh peneliti, 

sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut setelah mengalami proses seleksi dari batasan dan kriteria 

peneliti. 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021 berupa data 

sekunder laporan keuangan tahunan yang diambil melalui situs resmi 

www.idx.co.id, alasan menggunakan sampel tahun 2019 – 2021 karena peneliti 

ingin melihat gambaran terkini perusahaan-perusahaan perbankan tiga tahun 

terakhir.  

3.2.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Metode Sampling adalah suatu teknik 

pengambilan sampel. Metode yang digunakan dalam mengumpulan sampel 

meggunakan metode Purposive Sampling yaitu metode pengumpulan data menurut 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, dengan tujuan untuk menghasilkan 

sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit 

per 31 Desember selama periode 2019-2021.  

Tabel III.1 

Tabel Populasi Dan Sampel Penelitian 

No Keterangan 
Jumlah 

perusahaan 

1 Populasi 46 

2. Tidak Konsisten listing di BEI selama periode 2019-2021 (2) 

Jumlah sampel selama tahun pengamatan 44 

Jumlah tahun pengamatan 3 

Jumlah observasi 132 
Sumber : Data Olahan, 2022 

 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan sebelumnya, terdapat 44 perusahaan 

yang terpilih, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 132 

http://www.idx.co.id/
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yang diperoleh dari 44 × 3 yaitu perkalian antara jumlah perusahaan yang terpilih 

dengan periode tahun penelitian. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan jenis data 

yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kuantitatif karena 

mengacu pada perhitungan data berupa angka. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara, 

diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Sumber data dalam 

penelitian ini adalah situs web resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

dimana data yang diambil adalah data laporan keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi, dimana data tersebut mencakup informasi mengenai suatu objek 

yang menjadi bahan dalam penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui situs 

web resmi Bursa Efek Indonesia dengan cara mengunduh seluruh laporan 

keuangan dan laporan tahunan yang menjadi sampel penelitian. Selain bersumber 

pada Bursa Efek Indonesia, data juga dikumpulkan melalui studi pustaka dimana 

pengumpulan data dilihat dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan variabel 

dalam penelitian. 
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3.5  Variabel dan Defenisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan hipotesis yang diteliti “pengaruh Auditor Switching, Audit 

Tenure, Ukuran KAP, komite audit dan Audit opinion terhadap audit delay”, maka 

terdapat dua variable dalam penelitian ini yaitu variable independen (X) dan 

variable dependen (Y). 

3.5.1  Audit delay (Y) 

Audit delay adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk 

menghasilkan laporan audit atas kinerja keuangan suatu perusahaan yang dihitung 

dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan 

dikeluarkannya laporan audit oleh KAP. Variabel ini diukur dengan menghitung 

jangka waktu perampungan audit yang dapat diketahui dengan mengurangi tanggal 

laporan auditor dengan tanggal berakhirnyan tahun buku sehingga akan 

mendapatkan jumlah hari dari pelaksanaan audit yang telah dilakukan, seperti 

penelitian yang dilakukan Fanny et, al., (2019) 

3.5.2  Auditor Switching (X1) 

Auditor Switching merupakan perpindahan atau pergantian auditor yang 

dilakukan oleh perusahaan klien. Dalam penelitian ini, variabel Auditor Switching 

dapat diukur menggunakan variabel dummy. “Jika perusahaan klien melakukan 

pergantian auditor pada tahun t, maka diberi nilai 1. Sedangkan jika perusahaan 

klien tidak melakukan pergantian auditor dari tahun sebelumnya (t-1), maka diberi 

nilai 0” (sari et al.,2018). 

3.5.3  Audit Tenure (X2) 

Audit Tenure adalah panjangnya masa perikatan auditor dalam memberikan  

jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai Audit Tenure telah  dijelaskan 
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dalam PPRI no. 20 tahun 2015 sebelumnya. Menurut Pradnyaniti & Suardhika 

(2019) “Variabel Audit Tenure dihitung dengan menjumlah total panjang masa 

perikatan audit sebelum auditor berpindah”. 

3.5.4  Ukuran KAP (X3) 

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) ukuran yang digunakan untuk 

menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP akan 

menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan 

proses audit secara profesional.  

Hal ini disebabkan karena KAP besar (Big Four) kurang bergantung secara 

ekonomi kepada klien dan tidak berkompromi atas kualitas audit, sehingga dapat 

memberikan opini yang lebih baik dibanding dengan KAP kecil (non Big 4). Hal 

ini maka cara mengukur ukuran kantor akuntan publik (KAP) dengan dummy 

variable seperti penelitian Surbakti & Mashuri (2015), dimana KAP yang 

memiliki hubungan afiliasi dengan big four akan ditandai dengan angka 1 dan 

KAP yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan big four akan ditandai dengan 

angka 0. 

3.5.5  Komite Audit (X4) 

Tugas komite audit yaitu membantu dewan komisaris dalam memonitor 

proses pelaporan keuangan oleh manajemen dan memastikan pelaporan sudah 

sesuai dengan standar yang berlaku umum. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) 

orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten 

atau Perusahaan Publik. Komite audit pada penelitian ini diukur dengan 
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menghitung jumlah komite audit pada perusahaan, yaitu sekurang-kurangnya 3 

(tiga) orang dalam suatu perusahaan setiap tahunnya. (Pertiwi et al., 2021) 

3.5.6  Audit opinion (X5) 

Audit Opinion adalah pendapat yang diberikan oleh auditor independen atas 

laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Audit Opinion dalam 

penelitian ini diukur dengan melihat jenis opini yang diberikan oleh auditor 

independen terhadap laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Mukhtaruddin et al. (2015) audit 

opinion dibedakan menjadi dua kelompok dummy yaitu perusahaan yang 

menerima pendapat unqualified opinion diberi kode 1 dan perusahaan yang 

menerima pendapat selain unqualified opinion diberi kode 0. 

Definisi operasional dan skala pengukuran setiap variabel secara ringkasan 

dapat dilihat melalui tabel berikut : 

Tabel III.2 

Defenisi Operasional Pengukuran Variabel Penelitian 

No Variabel Defenisi Variabel Indikator Skala 

1. Audit delay 

(Y) 

Audit delay adalah 

lamanya waktu yang 

dibutuhkan auditor untuk 

menghasilkan laporan 

audit atas kinerja 

keuangan suatu 

perusahaan yang dihitung 

dari selisih tanggal 

laporan keuangan 

tahunan perusahaan 

sampai dengan 

dikeluarkannya laporan 

audit oleh KAP. 

Variabel ini diukur 

dengan menghitung 

jangka waktu 

perampungan audit yang 

dapat  

diketahui dengan 

mengurangi tanggal 

laporan auditor dengan 

tanggal berakhirnya tahun 

buku sehingga akan 

mendapatkan jumlah hari 

dari pelaksanaan audit 

yang telah dilakukan 

Fanny et al., (2019). 

Rasiol 

 

2. Auditor 

Switching 

Auditor Switching 

merupakan perpindahan 

Jika perusahaan klien 

melakukan pergantian 

Nominal 
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(X1) atau pergantian auditor 

yang dilakukan oleh 

perusahaan klien. 

auditor maka diberi nilai 

1.  

Sedangkan jika 

perusahaan klien tidak 

melakukan pergantian 

auditor maka diberi nilai 0 

Sari et al., (2018) 

3. Audit 

Tenure 

(X2) 

Audit Tenure adalah 

panjangnya masa 

perikatan auditor dalam 

memberikan  jasa audit 

terhadap kliennya. 

Tenure = Total masa 

perikatan atau penugasan 

audit mulai dari awal 

tahun perikatan antara 

Kantor Akuntan Publik 

yang sama dengan 

perusahaan klien selama 

periode 2019-2021 

Pradnyaniti & Suardhika 

(2019). 

Interval 

4. Ukuran 

KAP (X3) 

Ukuran kantor akuntan 

publik (KAP) ukuran 

yang digunakan untuk 

menentukan besar 

kecilnya suatu Kantor 

Akuntan Publik.  

KAP yang memiliki 

hubungan afiliasi dengan 

big four akan ditandai 

dengan angka 1 dan KAP 

yang tidak memiliki 

hubungan afiliasi dengan 

big four akan ditandai 

dengan angka 0. 

Surbakti & Mashuri  

(2015) 

Nominal 

5. 

 

 

Komite 

Audit (X4) 

Badan yang dibentuk 

dewan komisaris yang 

bertugas untuk 

memonitoring proses 

pelaporan keuangan. 

jumlah komite audit 

setiap tahunnya 

 

Pertiwi et al., (2021) 

Rasio 

6. 

 

 

 

 

 

Audit 

opinion 

(X5) 

Pendapat auditor dalam 

menilai laporan keuagan 

perusahaan disajikan 

wajar atau tidak. 

Perusahaan yang 

mendapat unqualified 

opinion diberi kode 1. 

Perusahaan yang 

mendapat selain 

unqualified opinion diberi 

kode 0. 

Mukhtaruddin et al. 

(2015) 

Nominal 
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3.6  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah semua data 

responden terkumpul (Sugiyono, 2019:206). Untuk melakukan analisis data, 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menggabungkan 

data berdasarkan semua variabel responden, menyajikan data untuk setiap variabel 

yang disurvei, dan menanggapi rumusan masalah. Termasuk melakukan 

perhitungan dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dari 

uji hipotesis yang diajukan. 

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data cross section 

dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang 

berbeda. Analisis regresi data panel adalah analissi regresi yang didasarkan pada 

data panel untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (dependent 

variabel) dengan satu atau lebih variabel bebas independen variabel (Sunengsih & 

Jaya, 2009). Metode analisis data pada penelitian ini diolah dengan program 

pengolah data statistic yang dikenal dengan eviews. Metode-metode yang 

digunakan adalah : 

3.6.1  Statistik Deskriptif 

Menurut (Sugiyono, 2019:206) Statistik deskriptif merupakan statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji statistik 

deskriptif akan memberikan gambaran dan perilaku secara umum suatu data yang 
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dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar devisiasi, nilai maksimum, dan juga 

nilai minimum. 

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat 

Audit delay, Auditor switching, Audit tenure, Ukuran KAP, Komite audit, dan 

Audit opinion. 

3.6.1.1  Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang perlu dipenuhi agar 

dapat membuat estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memastikan 

bahwa persamaan regresi yang dihasilkan memiliki akurasi estimasi, tidak bias, 

dan konsisten. Asumsi dasar meliputi normalitas, multikolinearitas, heterogenitas, 

dan autokorelasi. 

3.6.1.2  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Anam 

& Zuardi, 2018). Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai 

terstandarisasi Sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, 

model regresi yang baik yaitu distribusi datanya normal atau mendekati normal. 

Keputusan distribusi normal suatu residual dapat membandingkan antara nilai 

probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan nilai alpha 0,05 (5%) dengan 

ketentuan sebagai berikut:  
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1)    Apabila probabilitas > 0,05 maka signifikan H0 diterima bahwa residual 

berdistribusi normal.  

2)    Apabila probabilitas < 0,05 maka signifikan H0 ditolak bahwa residual 

tidak berdistribusi normal 

3.6.1.3  Uji Multikolinearitas 

Multikolonieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang 

sempurna atau mendekati antar variable independen dalam model regresi. Suatu 

model regresi dikatakan mengalami Multikolonieritas jika ada fungsi linear yang 

sempurna pada beberapa atau semua independen variable dalam fungsi linear. Dan 

hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variable.  

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikoliniearitas antara lain 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF kurang 

dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniearitas. 

3.6.1.4  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

Pengujian ini dilakukan dengan uji glesjer yaitu meregresi masing-masing 

variable independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual 

adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute 
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adalah nilai mutlak. Jika hasil tingkat kepercayaan uji glesjer > 0,05 maka tidak 

terkandung heteroskedastisitas.  

3.6.1.5  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu uji yang digunakan untuk 

melihat adanya terjadi autokorelasi yaitu uji Langrange Multiplier (LM Text) atau 

uji Breusch- Godfrey. Dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α = 5%. 

Apabila nilai probabilitas > α = 5% maka tidak terjadi autokorelasi dan 

sebaliknya. 

3.6.2  Analisis Regresi Data Panel 

Regresi data panel memiliki tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, 

yaitu memprediksi nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi 

akan menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap entitas/ 

perusahaan dan setiap periode waktu. Model regresi data panel yang akan 

diestimasi membutuhkan asumsi terhadap intersep, slope dan variabel 

gangguannya. Menurut Widarjono (2007) ada beberapa kemungkinan yang akan 

muncul atas adanya asumsi terhadap intersep, slope dan variabel gangguannya. 

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section 

dan data time series adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit 

Keterangan: 

Yit = Audit delay 

β0 = Konstanta 
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β1 β2 β3 β4 β5 = Koefisien Regresi 

X1it = Auditor Switching 

X2it = Audit Tenure 

X3it = Ukuran KAP 

X4it = Komite Audit 

X5it = Audit opinion 

eit = error (Kesalahan pengganggu) 

3.6.3  Model Regresi Data Panel 

Menurut Widarjono (2007, 251), untuk mengestimasi parameter model 

dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu: 

3.6.3.1  Model Common Effect 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untukmengestimasi 

parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section 

dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan 

entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode 

Ordinary Least Square (OLS). Model Commen Effect mengabaikan adanya 

perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data 

antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya 

adalah sebagai berikut: 

 

 

3.6.3.2  Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap 

individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). 

Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit 
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intersep antar individu. Model Fixed Effect dengan variabel dummy adalah 

sebagai berikut: 

 

 

3.6.3.3  Model Efek Random (Random Effect) 

Pendekatan yang dipakai dalam Random Effect mengasumsikan setiap 

perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah 

variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) 

yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil 

populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi 

sepanjang cross section dan time series. Berikut model Random effect dilihat 

sebagai berikut: 

 

 

3.6.4  Pemilihan Model Data Panel 

Menurut Widarjono (2007: 258), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi 

data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode 

Commom Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji Hausman yang digunakan 

untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect. Ketiga, uji 

Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode Commom 

Effect atau metode Random Effect. 

 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + βndit + eit 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit + µi 
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3.6.4.1  Uji Chow 

Uji chow ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam 

pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy 

sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji 

Statistik F (Iqbal, 2015). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik 

regresi data panel dengan metode Fixed Effect lebih baik dari regresi model data 

panel tanpa variabel dummy atau metode Common Effect.  

H0 = Common Effect atau Pooling  

H1 = Fixed Effect 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < α 0.05 (5%) atau nilai 

probability (p-value) F test < α 0.05 (5%) maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya metode yang digunakan yaitu metode Fixed Effect model (FEM). Jika nilai 

p-value cross section Chi Square ≥ α 0.05 (5%) atau nilai probability (p-value) F 

test ≥ α 0.05 (5%) maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya metode yang 

digunakan yaitu metode Common Effect model (CEM). 

3.6.4.2  Uji Hausman 

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode 

Fixed Effect dan metode Random Effect lebih baik dari metode Common Effect. 

Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least Squares Dummy Variables 

(LSDV) dalam metode metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS) 

dalam metode Random Effect adalah efisien sedangkan Ordinary Least Squares 

(OLS) dalam metode Common Effect tidak efisien. Dilain pihak, alternatifnya 

adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya 
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adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa 

dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. 

H0 = Random Effect Model (REM)  

H1 = Fixed Effect Model (FEM) 

Jika nilai p-value cross section random < α 0.05 (5%) maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya metode yang digunakan yaitu Fixed Effect model (FEM). Jika 

nilai p-value cross section random ≥ α 0.05 (5%) maka H0 diterima dan H1 

ditolak, artinya metode yang digunakan yaitu Random Effect model (REM). 

3.6.5  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini unutuk melihat pengaruh Auditor 

switching, Audit tenure, Ukuran KAP, Komite audit, dan Audit opinion terhadap 

audit delay. 

3.6.5.1  Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara parsial (individual) terhadap variasi variabel 

dependen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah:  

1. Jika nilai t hitung < t tabel dan jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 

0,05 (α), maka Ho diterima, artinya variabel bebas secara parsial tidak 

mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.  

2. Jika nilai t hitung > t tabel dan jika probabilitas (signifikasi) lebih kecildari 

0,05 (α), maka Ho ditolak, artinya variabel bebas secara parsial 

mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.  
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3.6.5.2  Uji f 

Uji f ini digunakan untuk menguji model penelitian yang di uji layak atau 

tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel dependen terhadap variabel 

independen. Uji f dinamakan dengan uji koefisien regresi secara bersamaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan kriteria dengan tingkat signifikannya α = 5% 

(alpha = 0.05) sebagai berikut : 

1. Jika nilai f > α = 5% diartikan bahwa hipotesis diterima, maka variabel bebas 

tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai f < α = 5% diartikan bahwa hipotesis diterima, maka variabel bebas 

signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

3.6.5.3  Uji Koefisien Determinasi (R ) 

Koefisien Determinasi (R
2
) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan 

variabel independen secara simultan mempengaruhi perubahan yang terjadi pada 

variabel dependen (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 

nol sampai satu.Semakin kecil nilai �
2
 (mendekati 0) berarti bahwa kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, 

sedangkan semakin besar nilai �
2
(mendekati 1) berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variable dependen mendekati sempurna. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian akhir skripsi ini yang berjudul: Pengaruh Auditor Switching, 

Audit Tenure, Ukuran Kap, Komite Audit Dan Audit Opinion Terhadap Audit 

Delay Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2019 – 2021), penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian ini. 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa auditor switching (AS) 

berpengaruh terhadap audit delay (AD). Hal ini berarti bahwa semakin sering 

perusahaan melakukan pergantian auditor, maka audit delay yang dihasilkan 

akan semakin panjang. 

2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa audit tenure (AT) 

berpengaruh terhadap audit delay (AD). Hal ini berarti Auditor yang 

memiliki masa perikatan cukup lama dengan klien dapat mendorong 

meningkatnya pemahaman auditor atas operasi, resiko bisnis, serta sistem 

akuntansi perusahaan sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. 

3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa ukuran kap (UKAP) 

berpengaruh terhadap audit delay (AD). Hal ini berarti Ukuran KAP yang 
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besar akan memiliki citra yang baik dimata publik, untuk menjaga citra 

tersebut maka diperlukan kinerja yang baik dalam hal ketepatan waktu 

penyelesaian laporan audit tanpa mengurangi kualitas dari laporan tersebut. 

4. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa komite audit (KA) 

berpengaruh terhadap audit delay (AD). Hal ini menunjukkan semakin besar 

keberadaan jumlah komite audit, Semakin banyak jumlah komite audit maka 

audit delay akan semakin singkat. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan 

bahwa audit opinion (AO) tidak berpengaruh terhadap audit delay (AD). Hal 

ini berarti auditor telah bekerja secara professional, sehingga apapun opini 

audit yang dikeluarkan auditor tidak akan mempengaruhi lamanya waktu 

penyelesaian audit. 

5. Hasil uji simultan (f) menunjukkan bahwa auditor switching (AS), audit 

tenure (AT), ukuran kap (UKAP),  komite audit (KA) dan audit opinion (AO) 

berpengaruh signifikan secara bersama – sama terhadap audit delay (AD). 

6. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh auditor 

switching (AS), audit tenure (AT), ukuran kap (UKAP),  komite audit (KA) 

dan audit opinion (AO) terhadap audit delay (AD) sebesar 52.66%, 

sedangkan sisanya sebesar 47.34% (100 – 52.66) dijelaskan oleh variabel lain 

di luar penelitian ini. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya 

dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang memiliki tema serupa yaitu Pengaruh Auditor Switching, Audit Tenure, 

Ukuran Kap, Komite Audit dan Audit Opinion Terhadap Audit Delay. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi terhadap audit delay (AD) yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini seperti financial distress, reputasi auditor, jenis perusahaan, 

solvabilitas, ukuran perusahaan dan lain sebagainya. 

b. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang 

lebih  panjang, sehingga semakin besar kesempatan untuk memberikan 

gambaran bagi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan.  

3. Bagi Akuntan Publik penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan untuk lebih memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat 

membuat lamanya laporan hasil audit dikeluarkan oleh auditor sehingga 

dapat menjadikan sebagai acuan untuk melakukan audit yang lebih baik 

kedepannya. 
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LAMPIRAN 

 
 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 1 : Sampel Penelitian 

No EMITEN NAMA PERUSAHAAN 

1 AGRO PT Bank Raya Indonesia Tbk 

2 AGRS PT Bank IBK Indonesia Tbk. 

3 AMAR PT Bank Amar Indonesia Tbk. 

4 ARTO PT Bank Jago Tbk. 

5 BABP PT Bank MNC Internasional Tbk. 

6 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk. 

7 BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 

8 BBHI PT Allo Bank Indonesia Tbk. 

9 BBKP PT Bank KB Bukopin Tbk. 

10 BBMD PT Bank Mestika Dharma Tbk. 

11 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

12 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

13 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

14 BBYB PT Bank Neo Commerce Tbk. 

15 BCIC PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

16 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 

17 BEKS PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 

18 BGTG PT Bank Ganesha Tbk. 

19 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk. 

20 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

21 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

22 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk. 

23 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk. 

24 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

25 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 



 

 

26 BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk. 

27 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 

28 BNLI Bank Permata Tbk. 

29 BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

30 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 

31 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 

32 BTPN PT Bank BTPN Tbk. 

33 BTPS PT Bank BTPN Syariah Tbk. 

34 BVIC Bank Victoria International Tbk. 

35 DNAR PT Bank Oke Indonesia Tbk. 

36 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

37 MAYA PT Bank Mayapada Internasional Tbk. 

38 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. 

39 MEGA Bank Mega Tbk. 

40 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk. 

41 NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk. 

42 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

43 PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. 

44 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 2 : Tabulasi Data Penelitian 

No EMITEN TAHUN AD AS AT UKAP KA AO 

1 AGRO 2019 28 1 1 1 3 1 

2 AGRO 2020 95 1 1 1 3 1 

3 AGRO 2021 87 0 2 1 4 1 

4 AGRS 2019 150 1 1 0 3 1 

5 AGRS 2020 120 1 1 0 3 1 

6 AGRS 2021 90 1 1 0 3 1 

7 AMAR 2019 140 1 1 1 3 1 

8 AMAR 2020 119 1 1 1 3 1 

9 AMAR 2021 90 1 1 1 3 1 

10 ARTO 2019 80 0 2 0 3 1 

11 ARTO 2020 69 1 1 1 3 1 

12 ARTO 2021 63 1 1 1 3 1 

13 BABP 2019 77 0 2 0 4 1 

14 BABP 2020 83 0 3 0 4 1 

15 BABP 2021 88 1 1 0 4 1 

16 BACA 2019 141 1 1 0 3 1 

17 BACA 2020 95 0 2 0 3 1 

18 BACA 2021 90 1 1 0 3 1 

19 BBCA 2019 37 0 3 1 3 1 

20 BBCA 2020 29 1 1 1 3 1 

21 BBCA 2021 24 0 2 1 3 1 

22 BBHI 2019 77 0 2 0 3 1 

23 BBHI 2020 74 1 1 0 3 1 

24 BBHI 2021 59 0 2 0 3 1 

25 BBKP 2019 91 0 2 0 6 1 



 

 

26 BBKP 2020 90 1 1 0 7 1 

27 BBKP 2021 90 1 1 0 7 1 

28 BBMD 2019 80 0 2 0 3 1 

29 BBMD 2020 90 0 3 0 3 1 

30 BBMD 2021 88 1 1 0 3 1 

31 BBNI 2019 20 0 2 1 4 1 

32 BBNI 2020 22 1 1 1 5 1 

33 BBNI 2021 21 1 1 1 3 1 

34 BBRI 2019 24 0 3 1 7 1 

35 BBRI 2020 29 1 1 1 10 1 

36 BBRI 2021 34 0 2 1 7 1 

37 BBTN 2019 45 1 1 1 3 1 

38 BBTN 2020 41 1 1 1 4 1 

39 BBTN 2021 58 1 1 1 6 1 

40 BBYB 2019 98 1 1 0 4 1 

41 BBYB 2020 64 0 2 0 4 1 

42 BBYB 2021 90 1 1 1 4 1 

43 BCIC 2019 52 1 1 0 4 1 

44 BCIC 2020 112 0 2 0 3 1 

45 BCIC 2021 56 0 3 0 3 1 

46 BDMN 2019 27 0 3 1 4 1 

47 BDMN 2020 42 1 1 1 5 1 

48 BDMN 2021 28 1 1 1 5 1 

49 BEKS 2019 78 1 1 0 4 1 

50 BEKS 2020 89 0 2 0 4 1 

51 BEKS 2021 74 0 3 0 4 1 

52 BGTG 2019 97 1 1 0 4 1 



 

 

53 BGTG 2020 109 0 2 0 4 1 

54 BGTG 2021 109 0 3 0 4 1 

55 BINA 2019 90 1 1 1 4 1 

56 BINA 2020 116 1 1 1 4 1 

57 BINA 2021 90 0 2 1 3 1 

58 BJBR 2019 59 1 1 0 4 1 

59 BJBR 2020 69 0 2 0 4 1 

60 BJBR 2021 67 0 3 0 5 1 

61 BJTM 2019 30 0 2 0 4 1 

62 BJTM 2020 99 1 1 0 4 1 

63 BJTM 2021 31 1 1 0 4 1 

64 BKSW 2019 38 1 1 0 3 1 

65 BKSW 2020 36 0 2 0 3 1 

66 BKSW 2021 31 0 3 0 3 1 

67 BMAS 2019 50 1 1 0 3 1 

68 BMAS 2020 36 0 2 0 3 1 

69 BMAS 2021 52 1 1 0 4 1 

70 BMRI 2019 23 0 2 1 7 1 

71 BMRI 2020 21 0 3 1 7 1 

72 BMRI 2021 27 1 1 1 7 1 

73 BNBA 2019 91 1 1 1 3 1 

74 BNBA 2020 120 0 2 1 3 1 

75 BNBA 2021 80 0 3 1 3 1 

76 BNGA 2019 48 0 3 1 4 1 

77 BNGA 2020 48 1 1 1 6 1 

78 BNGA 2021 48 0 2 1 3 1 

79 BNII 2019 48 1 1 1 3 1 



 

 

80 BNII 2020 49 0 2 1 3 1 

81 BNII 2021 48 1 1 1 5 1 

82 BNLI 2019 49 1 1 1 4 1 

83 BNLI 2020 145 1 1 1 4 1 

84 BNLI 2021 70 0 2 1 4 1 

85 BRIS 2019 34 1 1 1 5 1 

86 BRIS 2020 26 1 1 1 4 1 

87 BRIS 2021 19 1 1 1 9 1 

88 BSIM 2019 79 1 1 0 3 1 

89 BSIM 2020 105 0 2 0 3 1 

90 BSIM 2021 84 1 1 0 3 1 

91 BSWD 2019 77 0 2 0 3 1 

92 BSWD 2020 109 1 1 0 3 1 

93 BSWD 2021 112 1 1 0 3 1 

94 BTPN 2019 83 1 1 1 3 1 

95 BTPN 2020 57 0 2 1 4 1 

96 BTPN 2021 54 0 3 1 4 1 

97 BTPS 2019 65 1 1 1 4 1 

98 BTPS 2020 41 0 2 1 3 1 

99 BTPS 2021 41 0 3 1 4 1 

100 BVIC 2019 118 1 1 1 4 1 

101 BVIC 2020 120 0 2 1 4 1 

102 BVIC 2021 90 1 1 1 3 1 

103 DNAR 2019 78 0 2 0 4 1 

104 DNAR 2020 71 0 3 0 5 1 

105 DNAR 2021 77 1 1 0 3 1 

106 INPC 2019 134 0 3 0 4 1 



 

 

107 INPC 2020 78 1 1 0 4 1 

108 INPC 2021 81 1 1 0 3 1 

109 MAYA 2019 119 0 2 0 3 1 

110 MAYA 2020 139 0 3 0 3 1 

111 MAYA 2021 117 1 1 0 3 1 

112 MCOR 2019 90 1 1 1 3 1 

113 MCOR 2020 83 0 2 1 3 1 

114 MCOR 2021 25 0 3 1 3 1 

115 MEGA 2019 28 1 1 0 3 1 

116 MEGA 2020 20 0 2 0 3 1 

117 MEGA 2021 18 1 1 0 3 1 

118 NISP 2019 23 0 2 0 4 1 

119 NISP 2020 26 0 3 0 4 1 

120 NISP 2021 27 1 1 0 4 1 

121 NOBU 2019 132 1 1 0 5 1 

122 NOBU 2020 104 0 2 0 5 1 

123 NOBU 2021 101 0 3 0 4 1 

124 PNBN 2019 56 1 1 1 3 1 

125 PNBN 2020 88 0 2 1 5 1 

126 PNBN 2021 84 1 1 1 5 1 

127 PNBS 2019 56 1 1 1 3 1 

128 PNBS 2020 88 0 2 1 3 1 

129 PNBS 2021 59 0 3 1 3 1 

130 SDRA 2019 62 0 2 1 5 1 

131 SDRA 2020 57 0 3 1 5 1 

132 SDRA 2021 60 1 1 0 3 1 

 



 

 

LAMPIRAN 3 : Statistik Deskriptif 

 AD AS AT UKAP KA AO 

 Mean  70.12879  0.530303  1.643939  0.492424  3.901515  1.000000 

 Median  72.50000  1.000000  1.000000  0.000000  4.000000  1.000000 

 Maximum  150.0000  1.000000  3.000000  1.000000  10.00000  1.000000 

 Minimum  18.00000  0.000000  1.000000  0.000000  3.000000  1.000000 

 Std. Dev.  33.35637  0.500982  0.763005  0.501847  1.271291  0.000000 

 Skewness  0.257045 -0.121435  0.697322  0.030307  2.109675  NA 

 Kurtosis  2.254840  1.014747  2.052461  1.000918  8.314588  NA 

       

 Jarque-Bera  4.507530  22.00120  15.63575  22.00000  253.2627  NA 

 Probability  0.105003  0.000017  0.000402  0.000017  0.000000  NA 

       

 Sum  9257.000  70.00000  217.0000  65.00000  515.0000  132.0000 

 Sum Sq. 

Dev.  145756.8  32.87879  76.26515  32.99242  211.7197  0.000000 

       

 Observations  132  132  132  132  132  132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 4 : Uji Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 1 132
Observations 132

Mean       1.22e-14
Median   3.785380
Maximum  34.88853
Minimum -56.30680
Std. Dev.   19.75449
Skewness  -0.314900
Kurtosis   2.402931

Jarque-Bera  4.142269
Probability  0.126043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 5 : Uji Multikolinieritas 

 

Variance Inflation Factors  

Date: 06/26/22   Time: 00:31  

Sample: 1 132   

Included observations: 132  

     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    C  100.1405  32.58001  NA 

AS  22.23583  3.891162  1.798188 

AT  8.089963  9.311742  1.799841 

UKAP  12.68690  2.095066  1.031661 

KA  1.340168  8.310693  1.013763 

AO  31.13614  8.978796  1.020318 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 6 : Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.365606     Prob. F(5,126) 0.2417 

Obs*R-squared 6.785465     Prob. Chi-Square(5) 0.2371 

Scaled explained SS 5.041531     Prob. Chi-Square(5) 0.4108 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 00:32   

Sample: 1 132    

Included observations: 132   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 21.59958 5.183452 4.167026 0.0001 

AS -3.890607 2.442535 -1.592856 0.1137 

AT -1.801073 1.473287 -1.222486 0.2238 

UKAP -1.796043 1.844981 -0.973475 0.3322 

KA -0.588774 0.599644 -0.981872 0.3280 

AO 3.973177 2.890324 1.374648 0.1717 

     
     R-squared 0.051405     Mean dependent var 16.66561 

Adjusted R-squared 0.013762     S.D. dependent var 10.50605 

S.E. of regression 10.43351     Akaike info criterion 7.572311 

Sum squared resid 13716.12     Schwarz criterion 7.703348 

Log likelihood -493.7726     Hannan-Quinn criter. 7.625559 

F-statistic 1.365606     Durbin-Watson stat 1.959614 

Prob(F-statistic) 0.241676    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 7 : Uji Autokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.036517     Prob. F(2,124) 0.1348 

Obs*R-squared 4.197922     Prob. Chi-Square(2) 0.1226 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 00:32   

Sample: 1 132    

Included observations: 132   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.535882 10.07797 0.251626 0.8017 

AS -0.535710 4.733183 -0.113182 0.9101 

AT -0.483436 2.950357 -0.163857 0.8701 

UKAP -0.638884 3.584931 -0.178214 0.8588 

KA 0.077740 1.149607 0.067623 0.9462 

AO -1.634713 5.641599 -0.289761 0.7725 

RESID(-1) 0.008765 0.093702 0.093538 0.9256 

RESID(-2) 0.181694 0.090114 2.016271 0.0459 

     
     R-squared 0.031802     Mean dependent var 1.22E-14 

Adjusted R-squared -0.022854     S.D. dependent var 19.75449 

S.E. of regression 19.97895     Akaike info criterion 8.885927 

Sum squared resid 49495.65     Schwarz criterion 9.060643 

Log likelihood -578.4712     Hannan-Quinn criter. 8.956924 

F-statistic 0.581862     Durbin-Watson stat 1.986862 

Prob(F-statistic) 0.769626    

     
      

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 8 : Chow Test 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.989303 (43,83) 0.0037 

Cross-section Chi-square 93.499911 43 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: AD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 00:35   

Sample: 2019 2021   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 44   

Total panel (balanced) observations: 132  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 11.25972 10.00702 1.125182 0.2627 

AS 24.00079 4.715489 5.089777 0.0000 

AT 12.93506 2.844286 4.547734 0.0000 

UKAP 20.75104 3.561867 5.825887 0.0000 

KA 4.444301 1.157656 3.839051 0.0002 

AO 0.648735 5.579976 0.116261 0.9076 

     
     R-squared 0.390993     Mean dependent var 75.31061 

Adjusted R-squared 0.366826     S.D. dependent var 25.31365 

S.E. of regression 20.14263     Akaike info criterion 8.887943 

Sum squared resid 51121.43     Schwarz criterion 9.018980 

Log likelihood -580.6043     Hannan-Quinn criter. 8.941191 

F-statistic 16.17883     Durbin-Watson stat 1.762430 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 9 : Hausman Test 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     Cross-section random 11.644828 5 0.0400 

          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     AS 14.429391 20.743521 5.224138 0.0057 

AT 6.389830 10.700001 2.017937 0.0024 

UKAP 19.853060 20.778388 7.414329 0.7340 

KA 4.110489 4.331163 0.641801 0.7830 

AO -2.322673 -0.410158 6.563666 0.4554 

          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: AD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 00:35   

Sample: 2019 2021   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 44   

Total panel (balanced) observations: 132  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C 31.92057 11.18561 2.853718 0.0055 

AS 14.42939 4.931798 2.925787 0.0044 

AT 6.389830 3.009720 2.123065 0.0367 

UKAP 19.85306 4.416855 4.494840 0.0000 

KA 4.110489 1.377021 2.985059 0.0037 

AO -2.322673 5.772861 -0.402344 0.6885 

      Effects Specification   

     Cross-section fixed (dummy variables)  

     R-squared 0.700086     Mean dependent var 75.31061 

Adjusted R-squared 0.526641     S.D. dependent var 25.31365 

S.E. of regression 17.41606     Akaike info criterion 8.831126 

Sum squared resid 25175.50     Schwarz criterion 9.901257 

Log likelihood -533.8543     Hannan-Quinn criter. 9.265978 

F-statistic 4.036366     Durbin-Watson stat 3.350302 

Prob(F-statistic) 0.000000    

      



 

 

LAMPIRAN 10 : Common Effect 

 

Dependent Variable: AD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 00:34   

Sample: 2019 2021   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 44   

Total panel (balanced) observations: 132  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C 11.25972 10.00702 1.125182 0.2627 

AS 24.00079 4.715489 5.089777 0.0000 

AT 12.93506 2.844286 4.547734 0.0000 

UKAP 20.75104 3.561867 5.825887 0.0000 

KA 4.444301 1.157656 3.839051 0.0002 

AO 0.648735 5.579976 0.116261 0.9076 

     R-squared 0.390993     Mean dependent var 75.31061 

Adjusted R-squared 0.366826     S.D. dependent var 25.31365 

S.E. of regression 20.14263     Akaike info criterion 8.887943 

Sum squared resid 51121.43     Schwarz criterion 9.018980 

Log likelihood -580.6043     Hannan-Quinn criter. 8.941191 

F-statistic 16.17883     Durbin-Watson stat 1.762430 

Prob(F-statistic) 0.000000    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 11 : Fixed Effect 

 

Dependent Variable: AD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 00:34   

Sample: 2019 2021   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 44   

Total panel (balanced) observations: 132  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C 31.92057 11.18561 2.853718 0.0055 

AS 14.42939 4.931798 2.925787 0.0044 

AT 6.389830 3.009720 2.123065 0.0367 

UKAP 19.85306 4.416855 4.494840 0.0000 

KA 4.110489 1.377021 2.985059 0.0037 

AO -2.322673 5.772861 -0.402344 0.6885 

      Effects Specification   

     Cross-section fixed (dummy variables)  

     R-squared 0.700086     Mean dependent var 75.31061 

Adjusted R-squared 0.526641     S.D. dependent var 25.31365 

S.E. of regression 17.41606     Akaike info criterion 8.831126 

Sum squared resid 25175.50     Schwarz criterion 9.901257 

Log likelihood -533.8543     Hannan-Quinn criter. 9.265978 

F-statistic 4.036366     Durbin-Watson stat 3.350302 

Prob(F-statistic) 0.000000    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 12 : Random Effect 

 

Dependent Variable: AD   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/26/22   Time: 00:35   

Sample: 2019 2021   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 44   

Total panel (balanced) observations: 132  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C 18.17514 9.561257 1.900915 0.0596 

AS 20.74352 4.370182 4.746603 0.0000 

AT 10.70000 2.653389 4.032579 0.0001 

UKAP 20.77839 3.477683 5.974778 0.0000 

KA 4.331163 1.119994 3.867131 0.0002 

AO -0.410158 5.173226 -0.079285 0.9369 

      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     Cross-section random 8.869251 0.2059 

Idiosyncratic random 17.41606 0.7941 

      Weighted Statistics   

     R-squared 0.357432     Mean dependent var 56.47898 

Adjusted R-squared 0.331933     S.D. dependent var 21.86251 

S.E. of regression 17.86940     Sum squared resid 40233.73 

F-statistic 14.01764     Durbin-Watson stat 2.160244 

Prob(F-statistic) 0.000000    

      Unweighted Statistics   

     R-squared 0.387602     Mean dependent var 75.31061 

Sum squared resid 51406.07     Durbin-Watson stat 1.690747 
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