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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

 

2.1 Agency Theory  

Teori Agensi (Agency Theory) merupakan kontraktual antara pihak yang 

mendelegasikan keputusan tertentu (principal/pemilik) dengan pihak yang 

menerima delegasi tersebut (agent/manajemen) (Kuslihaniati dan Hermanto, 

2016). Hubungan keagenan ini merupakan suatu kontrak saat principal 

memberikan wewenang kepada agent untuk mengambil keputusan mengenai 

operasi perusahaan (Fujianti, 2016). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam 

Godfrey et al. (2010), hubungan keagenan akan timbul ketika ada sebuah 

hubungan kontraktual yang mana satu orang atau lebih (principal) 

mengikutsertakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa, lalu 

mendelegasikan beberapa wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut. Oleh sebab itu, teori keagenan digunakan sebagai suatu teori dasar yang 

menjelaskan hubungan antara pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan 

keputusan yaitu pemilik atau pemegang saham (principal) dengan pihak yang 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan serta menyusun laporan keuangan 

perusahaan yaitu pihak manajemen (agent).  

Agent sebagai pihak yang diserahi wewenang harus 

mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

principal. Salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan 
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pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan (Fujianti, 2016). Di dalam 

beberapa situasi, baik pihak principal dan agent saling memaksimalkan 

keuntungan sehingga tidak ada alasan untuk mempercayai agent akan selalu 

bertindak sesuai dengan kepentingan principal (Godfrey et al., 2010). Manajer 

(agent) dapat menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk 

memenuhi kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan pemegang saham 

(Swami dan Latrini, 2013). Menurut Wardhani dan Raharja (2013), agent 

memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan 

principal. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai asimetri informasi. 

Menurut Rini (2010) dalam Swani dan Latrini (2013) menyatakan bahwa 

principal sebagai pihak luar tidak mempunyai informasi cukup mengenai kinerja 

agent dan tidak mendapat kepastian sejauh mana usaha agent dalam memberikan 

masukan pada hasil operasi perusahaan, inilah yang dinamakan asimetri 

informasi.  

Jadi, teori keagenan ini menjelaskan juga mengenai masalah asimetri 

informasi yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara principal dan agent 

sehingga pihak-pihak tersebut dapat memiliki informasi yang berbeda dalam 

perusahaan yang sama. Antara para pihak yang berkepentingan tersebut tidak 

jarang terjadi benturan konflik kepentingan (conflict of interest), masing-masing 

pihak ingin memaksimalkan kepentingannya (Arifah, 2012). Konflik kepentingan 

tersebut dapat berdampak pada lambannya penyelesaian laporan keuangan yang 

dapat memicu terjadinya audit delay (audit report lag) sebab terdapat 

kemungkinan lamanya laporan keuangan diterima oleh auditor setelah tanggal 
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laporan keuangan (31 Desember) (Azhari et al., 2014). Menurut Swami dan 

Latrini (2013), masalah keagenan antara principal dan agent ini dapat dikurangi 

dengan menyatukan persepsi dan pemahaman antara manajer dan pemegang 

saham serta menyesuaikan tindakan yang dilakukan oleh manajer agar sama 

dengan keinginan pemegang saham. 

Agar konflik keagenan dapat berkurang, diperlukan corporate governance 

untuk membatasi wewenang manajer dan menyamakan kepentingan antara 

pemilik dan manajer (Swami dan Latrini, 2013). Menurut Putra et al. (2015), 

mekanisme corporate governance dapat menjembatani masalah keagenan yang 

ada. Dalam hal ini, dengan adanya mekanisme Good Corporate Governance 

(GCG) yang terdiri dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, 

dan independensi komite audit diharapkan dapat mengawasi pihak agent 

perusahaan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.  

Selain itu, teori agensi ini digunakan untuk membantu memahami 

perbedaan kepentingan yang timbul diantara principal dan agent. Menurut 

Primantara dan Rasmini (2015) kepentingan yang saling bertentangan tersebut 

menyebabkan keraguan kepada agent terhadap kewajaran laporan 

pertanggungjawaban yang dibuat memiliki kemungkinan dimanipulasi. Untuk 

mengurangi dampak dari konflik kepentingan dapat dilakukan dengan adanya 

pengawasan dari pihak ketiga yaitu auditor independen. Laba rugi perusahaan 

dalam tahun berjalan juga cenderung menjadi faktor yang menyebabkan 
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terjadinya asimetri informasi. Perusahaan yang memperoleh laba cenderung lebih 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan dibandingkan 

perusahaan yang mengalami kerugian (Megayanti dan Budiartha, 2016).  

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2014), laporan keuangan merupakan 

sarana untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak di luar perusahaan. 

Laporan keuangan ini memberikan suatu sejarah perusahaan secara 

berkesinambungan yang diukur dalam satuan mata uang. Menurut IAI (2014) 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1, laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Laporan keuangan menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan perusahaan 

dan sebagai dasar untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Maka 

dengan penyusunan laporan keuangan ini dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam upaya mengambil keputusan melalui informasi yang 

terkandung didalam laporan keuangan tersebut. IAI (2014) juga menjelaskan 

bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 

d. Laporan arus kas selama periode. 
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e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain. 

f.   Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restropektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. 

 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut IAI (2014) yang memuat Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan yaitu: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta  

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. 

2.  Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan oleh manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

Menurut Bapepam (2011) berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang 

penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, 

mempunyai ketentuan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan 

laporan keuangan berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit dua eksemplar, 

yaitu dalam bentuk asli disertai dengan laporan dalam salinan elektronik. Laporan 

keuangan berkala yang dimaksud merupakan laporan keuangan lengkap yang 

terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, 
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laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan pada awal 

periode komparatif, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan 

keuangan serta disampaikan kepada Bapepam paling lambat pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. 

 

 

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2014), karakteristik kualitatif dari laporan 

keuangan terdiri dari: 

a. Relevant artinya informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam 

sebuah keputusan. Jika tidak memengaruhi keputusan, maka informasi 

tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan penggunanya. Jadi 

laporan keuangan harus menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan 

penggunanya. 

b. Faithful representation (ketepatan penyajian) berarti angka-angka dan 

penjelasan dalam laporan keuangan mewakili atau sesuai dengan yang benar-

benar ada atau terjadi. Ketepatan penyajian merupakan kebutuhan sebagian 

pengguna yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi 

factual dari informasi.  

c. Completeness artinya laporan keuangan harus lengkap dalam menyajikan 

informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh 

penggunanya. 
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d. Neutrality (Netralitas) artinya laporan keuangan tidak disajikan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu, melainkan harus memenuhi 

kebutuhan umum pengguna informasi laporan keuangan.  

e. Comparability artinya informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki 

komparabilitas jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Jadi 

laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan 

perusahaan tersebut pada periode sebelumnya dan laporan keuangan antar 

perusahaan. 

f. Verifiability (dapat diuji) artinya laporan keuangan harus dapat diuji 

kebenaranya oleh pihak independen secara objektif dengan menggunakan 

metode pengukuran yang sama akan mendapatkan hasil yang sama. 

g. Timeliness artinya laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga 

pengambilan keputusan dapat ditetapkan secepat mungkin. 

h. Understandability artinya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

harus dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. 

Menurut IAI (2014) yang memuat Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan, menyatakan bahwa kendala informasi yang relevan 

dan andal meliputi: 

1.  Tepat waktu, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan 

maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen 

perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan yang tepat waktu dan 

ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, 

sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa 
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lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika 

pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan 

mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. 

2.  Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan 

manfaat lebih merupakan kendala yang perpasive daripada karakteristik 

kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya 

penyusunannya. Akan tetapi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses 

pertimbangan yang substansial.  

3. Keseimbangan diantara karakteristik kualitatif. Dalam praktiknya, 

keseimbangan atau trade-off diantara berbagai karakteristik kualitatif 

diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang tepat diantara berbagai 

karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan realtif 

dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan 

masalah pertimbangan profesional. 

4.  Penyajian wajar. Penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar 

akuntansi keuangan yang sesuai akan menggambarkan laporan keuangan yang 

dapat dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dan menyajikan 

informasi secara wajar. 

 

2.3 Auditing 

Arens, et al. (2014) menjelaskan pengertian audit yaitu: 

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing, should be 

done by a competent, independent person. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut yang dimaksud dengan audit adalah proses 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan 

tingkat kesesuaian informasi dengan standar audit yang ditetapkan. Audit 

seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Agoes 

(2012), auditing merupakan suatu proses sistematik, yang terdiri atas langkah-

langkah yang berurutan termasuk evaluasi internal accounting control, tes 

terhadap substansi transaksi-transaksi dan saldo. Auditing memberikan nilai 

tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak 

yang kompeten dan independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

lalu akan memberikan opini mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, 

perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (Agoes,2012).  

 Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 508), audit 

didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan atas laporan keuangan historis yang 

dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan 

Publik Indonesia yang berlaku pada saat audit tersebut dilaksanakan (IAPI, 2011). 

Jadi, dapat disimpulkan definisi dari auditing adalah suatu proses pemeriksaan 

untuk mengumpulkan bukti-bukti audit yang dilakukan oleh pihak independen 

dengan melaksanakan prosedur yang sistematis dan memberikan opini terhadap 

kewajaran atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.  

Menurut Tuanakotta (2015), ciri penting dari audit berbasis ISA adalah 

bahwa audit ini berbasis risiko. Risiko audit adalah risiko dimana auditor 

memberikan opini yang salah ketika laporan keuangan disalahsajikan secara 

material. Komponen dari risiko audit ini terdiri dari inherent risk (sumber risiko 
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dapat timbul karena tujuan entitas, sifat operasi/industri, lingkungan peraturan 

tempat perusahaan beroperasi, serta ukuran, dan kompleksitasnentitas), control 

risk, dan detection risk (risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk 

menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, tidak akan 

mendeteksi salah saji yang bisa material seacara individu atau tergabung dengan 

salah saji lainnya). 

Tiga langkah audit berbasis risiko meliputi (Tuanakotta, 2015): 

1. Risk Assessment (Menilai risiko) yaitu melaksanakan  prosedur penilaian 

risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material 

dalam laporan keuangan. 

2. Risk Response (Menanggapi risiko) yaitu  merancang dan melaksanakan 

prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko (salah saji yang material) 

yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. 

3. Reporting (Pelaporan). Dalam tahap pelaporan meliputi: 

a. Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh. 

b. Membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kesimpulan 

yang ditarik. 

Menurut IAPI (2013) menyatakan bahwa standar audit meliputi: 

A.  Standar Audit (SA)  200-299: Prinsip-Prinsip Umum yang terdiri dari: 

1. Standar Audit (SA) 200: Tujuan keseluruhan auditor independen dan 

pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar perikatan audit.  

2. Standar Audit (SA) 210: Persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit.  
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3. Standar Audit (SA) 220: Pengendalian mutu untuk audit atas laporan 

keuangan. 

4. Standar Audit (SA) 230: Dokumentasi audit.  

5. Standar Audit (SA) 240: Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan 

dalam suatu audit atas laporan keuangan.  

6. Standar Audit (SA) 250: Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan 

dalam audit laporan keuangan.  

7. Standar Audit (SA) 260: Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab 

atas tata kelola.  

8. Standar Audit (SA) 265: Pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian 

internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan 

manajemen.  

B. Standar Audit (SA) 300-499: Penilaian risiko dan respon terhadap risiko 

yang telah dinilai.  

1. Standar Audit (SA) 300: Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. 

2. Standar Audit (SA) 315: Pengindentifikasian dan penilaian risiko salah saji 

material.  

3. Standar Audit (SA) 320: Materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan 

audit.  

4. Standar Audit (SA) 330: Respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. 

5. Standar Audit (SA) 402: Pertimbangan audit terkait dengan entitas yang 

menggunakan suatu organisasi jasa.  
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6. Standar Audit (SA) 450: Pengevaluasian atas salah saji yang diidentifikasi 

selama audit.  

C. Standar Audit (SA) 500-599: Bukti Audit.  

1. Standar Audit (SA) 500: Bukti audit.  

2. Standar Audit (SA) 501: Bukti audit-pertimbangan spesifik atas unsur pilihan.  

3. Standar Audit (SA) 505: Konfirmasi eksternal.  

4. Standar Audit (SA) 510: Perikatan audit tahun pertama-saldo awal.  

5. Standar Audit (SA) 520: Prosedur analitis.  

6. Standar Audit (SA) 530: Sampling audit.  

7. Standar Audit (SA) 540: Audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi 

akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan. 

8. Standar Audit (SA) 550: Pihak berelasi. 

9. Standar Audit (SA) 560: Peristiwa kemudian.  

10. Standar Audit (SA) 570: Kelangsungan usaha.  

11. Standar Audit (SA) 580: Representasi tertulis.  

D. Standar Audit (SA) 600-699: Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain  

1. SA 600: Pertimbangan khusus-audit atas laporan keuangan grup (termasuk 

pekerjaan auditor komponen).  

2. Standar Audit (SA) 610: Penggunaan pekerjaan auditor internal.  

3. Standar Audit (SA) 620: penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor.  
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E.  Standar Audit (SA) 700-799: Kesimpulan Audit dan Pelaporan  

1. Standar Audit (SA) 700: Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan 

keuangan.  

2. Standar Audit (SA) 705: Modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor 

independen.  

3. Standar Audit (SA) 706: Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain 

dalam laporan auditor independen. 

4. Standar Audit (SA) 710: Informasi komparatif–angka korespondensi dan 

laporan keuangan komparatif.  

5. Standar Audit (SA) 720: Tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam 

dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.  

F.  Standar Audit (SA) 800-899: Area-area khusus.  

1. Standar Audit (SA) 800: Pertimbangan khusus-audit atas laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus.  

2. Standar Audit (SA) 805: Pertimbangan khusus-audit atas laporan keuangan 

tunggal dan unsur, akun, atau pos spesifik dalam suatu laporan keuangan.  

3. Standar Audit (SA) 810: Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan 

keuangan. 

Dalam melaksanakan proses audit, auditor harus mengevaluasi bukti-bukti 

yang dikumpulkan. Menurut Agoes (2012), bukti tersebut harus sufficient (cukup) 

dan kompeten. Bukti audit yang cukup (sufficient) berarti bukti-bukti tersebut 

diperiksa dalam jumlah yang cukup, kecukupan bukti ini ditentukan oleh 

judgement auditor. Bukti audit juga harus kompeten dengan kata lain bukti audit 
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harus valid dan relevan. Valid berarti bukti audit dapat dipercaya dan meyakinkan 

serta relevan berarti bukti audit tersebut berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. 

Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik 

kesimpulan sebagai basis opini auditor (IAPI, 2013). Berdasarkan SA 500 

menyatakan bahwa prosedur atau tipe dari bukti audit terdiri dari (IAPI, 2013): 

1. Inspeksi 

Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal 

maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau 

dengan melakukan pemeriksaan fisik atas suatu aset.  

2. Observasi 

Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang 

dilakukan oleh orang lain sebagai contoh observasi oleh auditor atas 

perhitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas atau melihat 

langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. 

3. Konfirmasi eksternal 

Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh oleh auditor 

sebagai respon langsung yang tertulis dari pihak ketiga dalam bentuk kertas 

atau secara elektronik, atau dengan media lainnya. 

4. Perhitungan ulang 

Perhitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi perhitungan matematis 

dalam dokumen atau catatan. 

5. Pelaksanaan kembali 

Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara  
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independen oleh auditor yang merupakan bagian pengendalian internal entitas. 

6. Prosedur analitis 

Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang 

dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data 

keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis juga meliputi 

investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak 

konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan 

yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi 

sebelumnya. 

7. Permintaan keterangan 

Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang 

memiliki pengetahuan baik keuangan maupun non-keuangan di dalam atau di 

luar entitas. Permintaan keterangan dapat berupa permintaan keterangan resmi 

secara tertulis maupun permintaan keterangan secara lisan. Permintaan 

keterangan ini digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk 

prosedur audit lainnya. 

Berdasarkan Standar Audit (SA) 700 menyatakan bahwa tujuan auditor 

adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu 

evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk 

menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga 

menjelaskan basis opini tersebut (IAPI, 2013). Maka untuk mencapai tujuan 

tersebut, auditor harus menentukan cara pengumpulan bukti audit yang tepat dan 

banyaknya jumlah bukti yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses audit. 
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Proses pelaksanaan audit ini diperkirakan akan menentukan jangka waktu 

penyelesaian audit-nya (audit report lag). 

 

2.4 Audit Report Lag 

Audit report lag merupakan rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit 

laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan 

sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Harahap et al., 

2015). Menurut Juanita dan Satwiko (2012), audit report lag dapat didefinisikan 

sebagai rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal 

diterbitkannya laporan audit, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan 

untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan 

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

sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.  

Berdasarkan Standar Audit (SA) 700 menyatakan bahwa laporan auditor 

harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas 

laporan keuangan (IAPI, 2013). Menurut Agoes (2012), tanggal laporan akuntan 

harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat 

pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan 

bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Audit report 

lag dihitung dalam jumlah hari (Sumartini dan Widhiyani, 2014).  

Berdasarkan pengertian mengenai audit report lag tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa audit report lag memiliki konsep sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

 Konsep Audit Report Lag 
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Keterangan gambar : 

Audit Report Lag : Jangka waktu penyelesaian audit yang dihitung 

dengan jumlah hari dari tanggal tutup buku 

perusahaan hingga tanggal yang tertera dalam 

laporan keuangan auditan. 

Tanggal tutup buku :  Tanggal tahun tutup buku perusahaan saat pihak 

manajemen perusahaan menyelesaikan laporan 

keuangan tahunan yaitu 31 desember 201X. 

Tanggal laporan  

auditor independen : Tanggal yang tercantum pada laporan auditor 

independen yang mengindikasikan tanggal 

selesainya proses audit atau kerja lapangan auditor. 

Menurut Tiono dan Jogi C. (2013), penyebab lamanya pelaporan laporan 

keuangan berdasarkan faktor manajemen karena rendahnya tingkat profitabilitas 

Tanggal Tutup Buku 

Perusahaan 

(31 Desember 201X) 

Tanggal Laporan 

Auditor Independen 
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dan tidak adanya pengawasan dan monitor yang ketat dari investor atau pemilik 

perusahaan. Pihak auditor juga memiliki beberapa penyebab yang dapat 

memperpanjang jangka waktu audit-nya. Penyebab tersebut dikarenakan oleh 

lamanya poses komunikasi dengan klien, banyaknya aset non-moneter pada 

perusahaan yang di-audit, dan kurangnya kompetensi pada Kantor Akuntan 

Publik-nya. 

Semakin lama audit report lag maka semakin lama auditor menyelesaikan 

pekerjaan audit-nya (Wardhani dan Raharja, 2013). Menurut Angruningrum dan 

Wirakusuma (2013), menyatakan bahwa apabila laporan keuangan disajikan delay 

maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam 

pengambilan keputusan. Menurut Fujianti (2016) untuk itu penelitian terkait 

variabel yang berpengaruh terhadap audit report lag menjadi penting guna 

menemukan strategi bagi pengawas pasar modal dalam mengurangi 

ketidaktepatan penyajian laporan keuangan dan bahan evaluasi bagi investor 

dalam memilih ke perusahaan mana investasinya akan ditujukan.  

Untuk menjaga tingkat relevansi dari laporan keuangan, maka laporan 

keuangan harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan (Harahap et al., 2015). Hal ini sesuai dengan SAK yang 

memuat Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 

2014) menjelaskan bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam 

pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 

Menurut Puspitasari dan Sari (2012), nilai kemanfaatan dari informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan akan bernilai, jika disajikan secara akurat dan 
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tepat waktu, yakni tersedia pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan 

keuangan. Lamanya penyelesaian audit ini dapat memengaruhi ketepatan waktu 

informasi tersebut dipublikasikan (Kuslihaniati dan Hermanto, 2016).  

Menurut Bapepam (2011), berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang 

penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik 

menyatakan bahwa Bapepam (sekarang OJK) mengatur bahwa setiap perusahaan 

publik yang terdaftar di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan 

disertai dengan laporan auditor independen kepada OJK paling lambat akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Emiten yang  

menyampaikan laporan keuangan audit-nya melebihi batas waktu yang telah 

ditetapkan oleh Bapepam diperhitungkan sebagai keterlambatan atas penyampaian 

laporan keuangan. Menurut Fujianti (2016) keterlambatan dalam penyajian 

laporan keuangan akan menurunkan kegunaan dan nilai ekonomis dari suatu 

informasi. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk mengurangi audit report lag 

dalam menghilangkan dampak buruk yang mungkin diterima perusahaan maupun 

kantor akuntan publik (Kuslihaniati dan Hermanto, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014) terhadap 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2009 s.d. 2012 

menunjukkan bahwa rata-rata audit report lag sebanyak 81,368 hari. Hasil 

penelitian Wardhani dan Raharja (2013) terhadap perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di BEI periode 2010 s.d. 2011 menunjukkan bahwa rata-rata audit report 

lag sebanyak 76,4684 hari.  Hasil penelitian Ayushabrina dan Rahardjo (2014) 
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terhadap perusahaan non-financial yang terdaftar di BEI tahun 2012 menunjukkan 

bahwa rata-rata audit report lag sebanyak 79,75 hari. Hasil penelitian Faishal dan 

Hadiprajitno (2015) terhadap perusahaan manufaktur yang listed di BEI periode 

2012 s.d. 2014 menunjukkan bahwa rata-rata audit report lag sebanyak 75,9966 

hari. Rata-rata audit report lag di Indonesia masih lebih pendek daripada di 

China. Jika dilihat dari hasil penelitian Li et al. (2014)  terhadap perusahaan China 

yang terdaftar di Shenzhen Stock Exchange periode 2008 s.d. 2011 menunjukkan 

bahwa rata-rata audit report lag sebanyak 84 hari. Pada penelitian ini beberapa 

faktor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi audit report lag adalah 

mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan dewan 

komisaris independen, kepemilikan institusional, dan independensi komite audit, 

serta opini audit, dan laba rugi. 

 

2.5 Good Corporate Governance 

Menurut Sutedi (2012), corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang 

saham/pemilik modal, dewan komisaris dan dewan direksi) untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai 

etika. Corporate governance adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan 

dikendalikan (Gramling dan Hermanson, 2006 dalam Swami dan Latrini, 2013). 

Corporate governance memiliki struktur yang mengatur mengenai penetapan 
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tujuan, sarana-sarana dalam mencapai tujuan, serta pemantauan kinerja (Swami 

dan Latrini, 2013).  

Selain itu menurut Lara, et al. (2005) dalam Putra et al. (2015) 

mengungkapkan bahwa corporate governance mencakup semua ketentuan dan 

mekanisme yang menjamin bahwa asset didalam perusahaan dikelola secara 

efisien serta dapat mengurangi pengambilalihan sumber daya yang tidak tepat 

oleh manajer atau bagian lain dari perusahaan. Berdasarkan definisi corporate 

governance tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance 

(GCG) adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat prinsip untuk mengelola 

perusahaan secara tepat serta mengatur dan mengendalikan hubungan antara 

berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama hubungan antara 

pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, manajer, serta pihak lainnya 

demi tercapainya tujuan perusahaan.  

Menurut Sutedi (2012), terdapat unsur-unsur corporate governance yang 

berasal dari dalam perusahaan (dan yang selalu diperlukan di dalam perusahaan) 

serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan di luar 

perusahaan) yang bisa menjamin berfungsinya Good Corporate Governance 

(GCG). Mekanisme internal good corporate governance meliputi pemegang 

saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, sistem 

remunerasi berdasarkan kinerja, dan komite audit. Selain itu, mekanisme eksternal 

good  corporate governance terdiri dari kecukupan undang-undang dan perangkat 

hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang 

memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan lembaga 
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yang mengesahkan legalitas. Perilaku partisipasi pelaku corporate governance 

yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal) 

menentukan kualitas corporate governance (Sutedi, 2012). Maka, dewan 

komisaris independen, kepemilikan institusional, dan independensi komite audit 

yang digunakan dalam penelitian ini termasuk unsur-unsur utama dalam 

mekanisme internal dan eksternal good corporate governance tersebut. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), pedoman good 

corporate governance merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan 

good corporate governance dalam rangka: 

 1.  Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang 

didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi 

serta kewajaran dan kesetaraan. 

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

3.  Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan 

Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan. 
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5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6.  Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, 

sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus 

investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

Menurut Sutedi (2012) terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep 

GCG yaitu: 

1. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar 

(akurat) dan tepat waktu. 

2. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara 

akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi mengenai kinerja 

perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. 

Perusahaan seharusnya memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance 

untuk dapat menerapkan good governance dengan baik (Swami dan Latrini, 

2013). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) serta dari artikel 

yang diakses dalam situs www.knkg-indonesia.com menyatakan prinsip-prinsip 

GCG terdiri dari: 

1.  Transparansi yaitu cara mengelola perusahaan secara transparan, jujur apa 

adanya dalam membuat laporan keuangan, tidak manipulatif yang ditujukan 

untuk semua stakeholder (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung dengan aktivitas perusahaan). Jadi pemegang saham memiliki hak 

untuk diberikan informasi dengan benar, jelas, tepat waktu, dapat 

dibandingkan dan relevan mengenai keadaan keuangan, pengelolaan 
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perusahaan, dan kepemilikan perusahaan sehingga berguna dalam proses 

pengambilan keputusan.  

2.  Accountability (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggungjawaban dalam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Perusahaan harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 

Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua 

karyawan dan menegaskan hak, kewajiban, fungsi, tanggung jawab serta 

kewenangan setiap bagian dalam perusahaan.  Untuk itu perusahaan harus 

dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan 

dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain.  

3. Responsibility (pertanggungjawaban) yaitu menyadari bahwa ada bagian dari 

perusahaan yang memberikan dampak pada lingkungan dan masyarakat pada 

umumnya. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. Menurut Sutedi (2012), prinsip ini 

diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi 

dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung 

etika, serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat. 
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4.  Independensi yaitu perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh 

sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pertimbangan 

otoritas yang ada. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga 

masing-masing bagian di perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5.  Fairness (keadilan) yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di 

dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Menurut Fujianti (2016), perusahaan dengan mekanisme GCG yang baik 

diharapkan dapat meningkatkan persepsi investor dari keandalan kinerja 

perusahaan yang diukur dengan laba. Informasi kualitas laba akan berguna bagi 

pemakai laporan keuangan jika disajikan tepat waktu karena mekanisme GCG 

memiliki prinsip-prinsip yaitu fairness, transparency, accountability, dan 

responsibility maka dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut mekanisme GCG 

diharapkan mampu meningkatkan ketepatan waktu dan integritas laporan 

keuangan. Dengan adanya praktek corporate governance ini juga diharapakan 

tidak terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen 

yang dapat mengakibatkan audit report lag (Wardhani dan Raharja, 2013). Pada 

penelitian ini, mekanisme good corporate governance yang diperkirakan dapat 

memengaruhi audit report lag diproksikan dengan dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, dan independensi komite audit. 
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2.6 Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen merupakan salah satu komponen dari 

mekanisme GCG yang diperkirakan dapat memengaruhi audit report lag 

perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 

33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dewan komisaris independen adalah 

anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik 

dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (OJK, 2014). Komisaris 

independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1.  Bukan merupakan orang yang bekerja ataupun mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 

mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) 

bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris 

independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya. 

2.  Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten 

atau perusahaan publik tersebut. 

3.  Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, 

anggota dewan komisaris, anggota dewan direksi, atau pemegang saham 

utama emiten atau perusahaan publik tersebut. 

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut. 

Menurut OJK (2014), dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan 

dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik, dan 
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memberi nasihat kepada direksi. Menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance (2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. 

Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan 

operasional. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara 

efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 

1.  Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan 

secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 

2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki 

kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk 

memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua 

pemangku kepentingan. 

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup 

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. 

Berdasarkan Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A Kep-00001/BEI/01-2014 

Bursa Efek Indonesia tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain 

saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat menyatakan bahwa komisaris 

independen harus berjumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari 

seluruh jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu 

melalui RUPS (Bursa Efek Indonesia, 2014). Menurut Faishal dan Hadiprajitno 

(2015) dewan komisaris yang independen dengan keterampilan yang tepat, tidak 

memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu 
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pelaksanaan penilaian independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan 

pemegang saham dipandang lebih baik dalam mengawasi kinerja manajemen 

dibandingkan apabila dewan komisaris tersebut dari dalam perusahaan. 

Menurut Wardhani dan Raharja (2013), mekanisme GCG yang 

diproksikan dengan dewan komisaris independen ini dapat diukur dengan 

membandingkan jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah keseluruhan 

anggota dewan komisaris: 

 

2.7 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Audit 

Report Lag 

Barton dan Wong (2006) dalam Wardhani dan Raharja (2013) menyatakan bahwa 

dewan yang aktif, berwawasan luas, dan independen sangat diperlukan untuk 

memastikan standar tata kelola perusahaan dilaksanakan dengan baik. Menurut 

Fujianti (2016), regulasi dari berbagai negara mengharuskan komisaris 

independen mengembang tugas dan tanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan yang efektif. Adanya dewan komisaris independen dengan persentase 

yang tinggi dalam perusahaan diindikasikan dapat mengawasi perilaku 

oportunistik manajemen, meningkatkan kualitas pengungkapan (disclosure) dalam 

laporan keuangan dan mengurangi manfaat dari penyembunyian informasi 

(Swami dan Latrini, 2013).  
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 Perusahaan yang banyak memiliki dewan komisaris independen dapat 

mengawasi perilaku manajemen sehingga dapat mengurangi kecurangan dalam 

menyajikan laporan keuangan (Kuslihaniati dan Hermanto, 2016). Menurut 

Fujianti (2016), keberadaan dewan komisaris independen memberikan tekanan 

kepada manajemen agar menyajikan laporan keuangan tepat waktu atau 

mengurangi delay penyajian laporan. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa 

dewan komisaris independen akan membuat keputusan yang berbeda dan lebih 

baik dibandingkan dengan anggota dewan komisaris yang berasal dari dalam 

perusahaan (Hoffler, 2010 dalam Fujianti, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Faishal dan Hadiprajitno (2015) juga 

menyimpulkan bahwa perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen 

yang besar akan lebih baik ketika melakukan pengawasan daripada perusahaan 

dengan proporsi komisaris independen yang kecil. Maka dari hasil penelitian 

Faishal dan Hadiprajitno (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris 

independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap audit report lag 

perusahaan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi akan 

memperpendek audit report lag perusahaan. Dari hasil penelitian ini terbukti 

bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen 

tersebut efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta 

akan berpengaruh pada peningkatan keefektifan dan keefisienan dalam proses 

audit yang mana akan mempercepat penyampaian laporan keuangan auditan 

perusahaan atau memperpendek audit report lag. Hasil penelitian ini juga 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fujianti (2016) yang 
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membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan 

terhadap audit report lag, artinya semakin banyak anggota dewan komisaris 

independen akan mengurangi jangka waktu audit report lag.  

 Namun, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan 

Raharja (2013) membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit report lag dengan arah negatif. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen tidak 

secara nyata dapat memperpendek audit report lag. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dewan komisaris independen belum mampu berfungsi sebagai 

salah satu dari mekanisme GCG secara maksimal dan posisi dewan komisaris 

independen masih hanya sebatas untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan 

Bapepam (sekarang OJK). Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kuslihaniati dan Hermanto (2016) membuktikan bahwa 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report 

lag. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faishal dan Hadiprajitno 

(2015) dan Fujianti (2016) bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Wardhani dan Raharja (2013). Oleh sebab itu, berdasarkan landasan teori dan 

hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif terkait 

dewan komisaris independen dan audit report lag sebagai berikut: 

Ha1: Mekanisme Good Corporate Governance yang diproksikan dengan dewan 

komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap audit report 

lag perusahaan. 
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2.8 Kepemilikan Institusional  

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015) umumnya perusahaan berinvestasi 

dikarenakan oleh satu dari tiga alasan yaitu yang pertama karena perusahaan 

memiliki kelebihan kas yang tidak dibutuhkan untuk pembelian aset operasi. Saat 

menginvestasikan kelebihan kas untuk periode jangka waktu pendek, perusahaan 

menginvestasi dalam low-risk, highly liquid securities yang berupa surat berharga 

pemerintah jangka pendek. Selain itu, alasan kedua perusahaan berinvestasi 

dikarenakan untuk mendapatkan pendapatan dari laba investasi. Alasan berikutnya 

karena untuk alasan strategis yang meliputi perusahaan dapat memengaruhi 

customer atau supplier dengan membeli yang signifikan, tetapi tidak mengontrol, 

kepentingan dalam perusahaan atau perusahaan dapat membeli non-controlling 

interest pada perusahaan lain dalam industri yang berhubungan serta perusahaan 

juga dapat memilih untuk membeli controlling interest pada perusahaan lain atau 

perusahaan dapat membeli perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Alasan 

ini membuat banyak pihak institusi mau berinvestasi pada suatu perusahaan 

sehingga menyebabkan adanya kepemilikan institusional dalam struktur 

pemegang saham. 

Kepemilikan Institusional merupakan salah satu komponen dari 

mekanisme GCG yang diperkirakan dapat memengaruhi audit report lag 

perusahaan. Menurut Susanti dan Mildawati (2014) kepemilikan institusional 

adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, 

seperti asuransi, bank atau institusi lain. Perusahaan dengan kepemilikan 
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institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk 

memonitor manajemen (Arif, 2006 dalam Nurrahman dan Sudarno, 2013).  

Swami dan Latrini (2013) menyatakan bahwa konflik keagenan yang 

terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalisir dengan 

kepemilikan institusional. Dengan adanya kepemilikan institusional menyebabkan 

perilaku manajer lebih terkontrol dengan baik oleh pihak pemegang saham 

eskternal (Nabela, 2012). Oleh sebab itu, dengan adanya kepemilikan institusional 

ini akan turut mengawasi kinerja perusahaan sehingga setiap tindakan dan 

keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat dikontrol serta dituntut 

pertanggungjawabannya. 

Menurut Wida dan Suartana (2014), Mekanisme Good Corporate 

Governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional ini dapat diukur 

sesuai dengan persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan 

dibandingkan dengan total saham beredar: 

 

Menurut Nabela (2012) kepemilikan institusional merupakan proporsi 

saham yang dimiliki pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dengan 

presentase. Investor institusional tersebut seperti perusahaan investasi, bank, 

perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Nabela, 

2012). Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015), jumlah saham yang 

beredar (outstanding shares) adalah “shares that have been issued and are being 
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held by shareholders” yang diartikan “saham yang telah diterbitkan dan dikuasai 

oleh pemegang saham.” 

 

2.9 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Report 

Lag 

Investor institusional diharapkan mengambil bagian dalam setiap aktivitas internal 

perusahaan sehingga mampu mengawasi setiap tindakan oportunistik manajer 

(Rachman, 2012 dalam Wida dan Suartana, 2014). Mahendra dan Putra (2014) 

berpendapat bahwa keberadaan investor institusional dapat menunjukkan 

mekanisme corporate governance yang kuat sehingga mampu memberikan 

pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Menurut Swami dan Latrini (2013), 

pihak institusi dapat menuntut laporan keuangan auditan diselesaikan dengan 

cepat karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh 

terhadap keputusan yang diambil oleh pihak yang berkepentingan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya jumlah kepemilikan 

institusional akan meningkatkan hak pihak institusional untuk mengendalikan 

perusahaan sehingga sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan 

menjadi lebih efektif. Pengawasan yang efektif ini dapat membuat manajemen 

menyusun laporan keuangan yang kredibel. Selain itu, kepemilikan institusional 

juga akan memantau setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan dan memastikan 

bahwa laporan keuangan auditan secepatnya dapat dipublikasikan. Pengawasan ini 

dilakukan juga bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh 
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pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun 

pihak-pihak pengguna laporan keuangan lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakka dan Jarboui 

(2016) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap audit period dan audit lag. Selain itu, hasil penelitian Apadore 

dan Noor (2013) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (ownership 

concentration) memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Namun hasil 

penelitian Bemby S et al. (2013) membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Oleh sebab itu, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif terkait kepemilikan 

institusional dan audit report lag sebagai berikut: 

Ha2: Mekanisme Good Corporate Governance yang diproksikan dengan 

kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap audit 

report lag perusahaan. 

 

2.10 Independensi Komite Audit 

Independensi komite audit merupakan salah satu komponen dari mekanisme good  

corporate governance yang diperkirakan dapat memengaruhi audit report lag 

perusahaan. Berdasarkan Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit adalah komite 

yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka 
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membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Bapepam, 2012). 

Komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari 

komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), jumlah anggota 

komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap 

memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang 

sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, 

perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang 

produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang 

mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite audit diketuai 

oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau  

pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar 

belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit ini 

diharapkan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya serta independen agar tidak terdapat benturan konflik kepentingan 

dalam menjalakan tugasnya. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komite audit 

bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: 

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

 2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. 

3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku. 
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4.  Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

Selain itu, komite audit juga memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan 

jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris. 

Tugas dan tanggung jawab komite audit berdasarkan Peraturan Nomor 

IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan 

bahwa dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut (Bapepam, 2012):  

1.  Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten 

atau perusahaan publik kepada publik atau pihak otoritas lain seperti laporan 

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan 

emiten atau perusahaan publik. 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan 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. 

4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan 

akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan 

fee. 

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan 

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor 

internal. 
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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. 

 Jensen dan William (1976) dalam Rianti dan Sari (2014) menyatakan 

bahwa komite audit mempunyai peran sebagai financial monitor. Salah satu tugas 

komite audit berkordinasi kepada auditor eksternal dengan tujuan menghasilkan 

laporan keuangan perusahaan secara wajar. Independensi komite audit dapat 

diukur dengan anggota komite audit yang dalam melaksanakan tugasnya, tidak 

terdapat hubungan istimewa dengan perusahaan terkait dan KAP atau sejenisnya 

(Rianti dan Sari, 2014). Hal ini serupa dengan penelitian Wardhani dan Raharja 

(2013) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diproksikan dengan 

independensi komite audit dapat diukur dengan jumlah anggota komite audit non-

komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota komite 

audit:
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2.11 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Audit Report 

Lag 

Menurut Purwati (2006) dalam Rianti dan Sari (2014) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit 

delay. Hal ini menunjukkan bahwa semakin independen anggota komite audit, 

maka transparansi dalam melaksanakan fungsinya akan lebih baik, sehingga 

proses audit eksternal dapat lebih singkat karena semakin kecil tingkat salah saji 

laporan keuangan yang diperiksa. Menurut Yaputro dan Rudiawarni (2012), 

komite audit yang independen dapat meningkatkan internal control dan proses 

pengawasan dari penyusunan laporan keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan 

kerja yang dilakukan auditor akan berkurang karena internal control perusahaan 

dapat diandalkan sehingga memperkecil kemungkinan adanya audit delay.  

Rianti dan Sari (2014)  menyatakan bahwa adanya komunikasi formal 

antara komite audit dengan auditor eksternal dapat membantu proses audit yang 

dilakukan agar berlangsung dengan baik sehingga dapat mengurangi audit delay 

(audit report lag). Berdasarkan hasil penelitian Puasa et al. (2014) menunjukkan 

bahwa komite audit independen mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 

audit report lag. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hashim dan Rahman (2011) yang membuktikan bahwa 

independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Hal 

ini menunjukkan semakin banyak anggota komite audit independen akan lebih 

efektif memengaruhi  kualitas pelaporan keuangan serta anggota komite audit 

independen lebih cenderung untuk memenuhi tugasnya secara efektif 
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dibandingkan dengan anggota komite audit yang tidak memiliki anggota komite 

audit independen.  

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayushabrina dan Rahardjo 

(2014) membuktikan bahwa independensi komite audit tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap audit report lag dengan arah negatif. Menurut hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rianti dan Sari (2014) juga menyatakan bahwa independensi 

komite audit tidak memengaruhi audit delay dengan arah negatif. Berdasarkan 

kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa independensi komite audit 

belum mampu secara nyata memperpendek audit report lag dikarenakan komite 

audit ini masih belum menerapkan prinsip independensi dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Excecutive Summary Forum Komite Audit 

14 (IKAI, 2008) menyatakan bahwa komite audit seringkali terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat operasional sehingga mengganggu 

independensinya serta masih sering terjadi kerancuan pemahaman fungsi, tugas, 

dan tanggung jawab yang menyebabkan terjadinya duplikasi tugas dengan tugas-

tugas lain di lapangan. Hal-hal tersebut sering kali menyebabkan komite audit 

kehilangan independensinya (Ayushabrina dan Rahardjo, 2014). 

Oleh sebab itu, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif terkait independensi 

komite audit dan audit report lag sebagai berikut: 

Ha3: Mekanisme Good Corporate Governance yang diproksikan dengan 

independensi komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap audit 

report lag perusahaan. 

Pengaruh Mekanisme..., Maria Vernanda, FB UMN, 2017



66 

2.12 Opini Audit 

Opini auditor merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukan auditor 

independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal yang material sesuai 

standar akuntansi yang berlaku umum (Primantara dan Rasmini, 2015). Menurut 

Sumartini dan Widhiyani (2014), opini audit adalah pendapat auditor dalam 

menilai laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar atau tidak. Opini 

audit ini disampaikan dalam bentuk tertulis yang umumnya berupa laporan audit. 

Maka dapat disimpulkan bahwa opini auditor sangat bermanfaat bagi perusahaan 

ataupun pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan karena 

laporan audit dapat menunjukkan kewajaran dari laporan keuangan tersebut 

sehingga dapat meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan.  

 Berdasarkan Standar Audit (SA) 700 tentang perumusan suatu opini dan 

pelaporan atas laporan keuangan (IAPI, 2013) menyatakan bahwa laporan auditor 

untuk audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit terdiri dari: 

1. Judul 

Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas 

bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. 

2. Pihak yang Dituju 

Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan 

menurut ketentuan perikatan. 
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3. Paragraf Pendahuluan 

Paragraf Pendahuluan dalam laporan auditor harus: 

a. Mengidentifikasikan entitas yang laporan keuangannya di-audit. 

b. Menyatakan bahwa laporan keuangan telah di-audit. 

c. Mengidentifikasikan judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan 

keuangan. 

d. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan 

lainnya. 

e. Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang 

menjadi bagian dari laporan keuangan. 

 

4. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan 

a. Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak 

dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan 

yaitu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 

b. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Tanggung Jawab 

Manajemen atas Laporan Keuangan” 

c. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas 

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan 

yang berlaku dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh 

manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas 

dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan 

maupun kesalahan. 
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d. Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka penyajian 

wajar, penjelasan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan 

dalam laporan auditor harus merujuk pada “penyusunan dan penyajian wajar 

laporan keuangan tersebut”. 

 

5. Tanggung Jawab Auditor 

a. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Tanggung Jawab 

Auditor”. 

b. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah 

untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. 

c. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan 

Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan auditor juga harus 

menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi 

ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit 

untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan 

bebas dari kesalahan penyajian material. 

d. Laporan auditor harus menggambarkan suatu audit dengan menyatakan 

bahwa: 

1. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti 

audit atas angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. 

2. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk 

penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan 

keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan 
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pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan 

entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan 

kondisinya, tetapi tidak untuk tujuan menyatakan suatu pendapat atas 

keefektivitasan pengendalian internal entitas. 

3. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan 

akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat 

oleh manajemen, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 

e. Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, 

penjelasan tentang audit dalam laporan auditor harus merujuk pada 

“penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas”. 

f. Laporan auditor harus menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa bukti audit 

yang telah diperoleh oleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan 

suatu basis bagi opini auditor. 

 

6. Opini Auditor 

a. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Opini” 

b. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian (unqualified opinion) atas 

laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, 

laporan auditor harus (kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-

undangan) menggunakan frasa “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, 

dalam semua hal material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

di Indonesia. 

c. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian (unqualified opinion) atas 

laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini 
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auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal 

material sesuai dengan SAK di Indonesia. 

d. Jika rujukan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini 

auditor bukan pada SAK di Indonesia atau Standar Akuntansi Pemerintahan, 

maka opini auditor harus mengidentifikasikan yuridiksi asal kerangka 

tersebut. 

 

7. Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya 

a. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan 

auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung 

jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan maka 

tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian 

terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas 

Ketentuan Hukum dan Regulasi”, atau judul lain yang dianggap tepat menurut 

isi bagian ini. 

b. Jika laporan auditor mengandung suatu bagian terpisah atas tanggung jawab 

pelaporan lainnya, maka judul, pernyataan, dan penjelasan tersebut harus 

diberi subjudul “Pelaporan atas Laporan Keuangan”. Bagian “Pelaporan Lain 

atas Ketentuan Hukum dan Regulasi” harus disajikan setelah bagian 

“Pelaporan atas Laporan Keuangan”. 

 

8. Tanda Tangan Auditor 

Laporan auditor harus ditandatangani. 
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9. Tanggal Laporan Audit 

Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika 

auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini 

auditor atas laporan keuangan. Menurut Agoes (2012) tanggal laporan akuntan 

harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan karena menunjukkan 

sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal 

penting yang terjadi. Jika setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan, terjadi 

peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap 

laporan keuangan yang diperiksa dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, 

maka auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas 

laporan keuangan dan lembaran opini audit. 

10. Alamat Auditor 

Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yuridiksi tempat auditor 

berpraktik. 

 Menurut IAPI (2013), berdasarkan Standar Audit (SA) 700 tentang 

perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan menyatakan bahwa 

ketentuan perumusan suatu opini atas laporan keuangan yaitu auditor harus 

merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua 

hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 

Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor 

telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara 

keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh 

kecurangan maupun kesalahan. Kesimpulan tersebut harus memperhitungkan: 
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a. Kesimpulan auditor berdasarkan SA 330, apakah bukti audit yang cukup dan 

tepat telah diperoleh. 

b. Kesimpulan auditor berdasarkan SA 450, apakah kesalahan penyajian yang 

tidak dikoreksi adalah material, baik secara individual maupun kolektif. 

c. Evaluasi yang diharuskan seperti auditor harus mengevaluasi apakah laporan 

keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan 

dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pengevaluasian tersebut 

harus mencakup pertimbangan aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, 

termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan 

manajemen. 

Menurut Agoes (2012), pada akhir pemeriksaan umum (general audit), 

Kantor Akuntan Publik (KAP) akan memberikan suatu laporan akuntan yang 

terdiri dari: 

a. Lembaran opini yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, yang mana 

akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan 

keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab 

manajemen. 

b. Laporan keuangan, yang terdiri dari: 

(a). Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

(b). Laporan Laba-Rugi Komprehensif (Laporan Laba Rugi) 

(c). Laporan Perubahan Ekuitas 

(d). Laporan Arus Kas 
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(e). Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi bagian umum (menjelaskan latar 

belakang perusahaan), kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos 

Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan laba rugi komprehensif (laba rugi). 

(f). Informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang 

penting seperti perincian piutang, aset tetap, liabilities, beban umum dan 

administrasi serta beban penjualan. 

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 508), ada lima 

jenis opini yaitu (IAPI, 2011): 

1.  Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion). 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor telah 

melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar 

profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan 

pembuktian (audit evidence) yang cukup untuk mendukung opininya, serta 

tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari 

SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor 

menyatakan bahwa laporan keuaagan menyajikan secara wajar dalam semua 

hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus 

kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.  
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2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang 

ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (Unqualified Opinion with 

Explanatory Language). 

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan 

auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam 

laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa 

pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi: 

a.  Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. 

b.  Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-

keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu 

prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

c.  Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin 

tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas tetapi setelah 

mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa 

rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan 

pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. 

d. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam 

penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya. 

e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan 

keuangan komparatif. 

f.  Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal (sekarang OJK) namun tidak disajikan atau tidak di-review. 
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g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah dihilangkan, yang penyajiannya 

menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh (DSAK), dan auditor 

tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi 

tersebut atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah 

informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh 

Dewan tersebut. 

h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang di-

audit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 

 

3.  Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion). 

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan 

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

hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, 

kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat 

wajar dengan pengecualian  ini dinyatakan bilamana: 

a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap 

lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak 

dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan 

tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. 

b. Auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS yang berdampak material dan ia 

berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 
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c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus 

menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf 

terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. 

 

4.  Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion). 

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor jika laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 

arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila 

menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak 

disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor 

menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf 

terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua alasan yang 

mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang 

menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil 

usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. 

 

5.  Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion). 

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor 

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak 

menyatakan suatu pendapat bilamana auditor tidak dapat merumuskan atau 

tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai 

dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang 

mendukung pernyataannya tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat 
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cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk 

memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan, 

tidak memberikan pendapat harus diberikan karena auditor yakin atas dasar 

auditnya bahwa terdapat penyimpangan material dari SAK/ETAP/IFRS. 

Opini audit merupakan media bagi auditor untuk mengungkapkan 

pendapat atas laporan keuangan kepada investor menyangkut keadaan laporan 

keuangan perusahaan (Aryaningsih dan Budiartha, 2014). Menurut Ahmad dan 

Shamharir (2008) dalam Sumartini dan Widhiyani (2014), opini audit dapat 

diukur dengan menggunakan variabel dummy jika perusahaan memperoleh jenis 

pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) diberi kode 1 sedangkan 

pendapat selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) diberi kode 0. 

 

2.13 Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Report Lag 

Pemberian unqualified opinion merupakan good news yang membuat calon 

investor tertarik melakukan investasi sehingga perusahaan akan lebih cepat dalam 

menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung audit report lag-nya lebih 

pendek (Sumartini dan Widhiyani, 2014).  Perusahaan yang mendapatkan 

unqualified opinion (wajar tanpa pengecualian) menunjukkan sistem manajemen 

dan pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi waktu dalam 

proses dan pengujian audit (Soltani, 2002 dalam Ayushabrina dan Rahardjo, 

2014). Ketika auditor memberikan opini selain unqualified opinion terhadap 

laporan keuangan yang di-auditnya, maka audit delay (audit report lag) yang 

dilakukan akan terindikasi semakin panjang (Aryaningsih dan Budiartha, 2014).  
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Ayushabrina dan Rahardjo (2014) berpendapat bahwa qualified opinion 

tidak akan langsung diterbitkan hingga auditor membutuhkan waktu lebih lama 

karena menambah prosedur audit, sehingga memperpanjang audit report lag. 

Perusahaan yang menerima opini selain unqualified opinion akan terjadi negoisasi 

antara auditor dengan perusahaan tersebut, selain itu auditor juga perlu 

berkonsultasi dengan auditor yang lebih senior atau staf lain untuk semakin 

meyakinkan opininya akibatnya audit report lag akan relatif lebih lama (Iskandar 

dan Trisnawati, 2010 dalam Sumartini dan Widhiyani, 2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayushabrina dan Rahardjo (2014) 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari opini auditor terhadap 

audit report lag dengan arah hubungan negatif. Maka perusahaan dengan opini 

wajar tanpa pengecualian menunjukkan tidak diperlukannya waktu lama untuk 

melakukan proses audit karena perusahaan tersebut telah melakukan hal-hal yang 

sesuai standar dalam kaitannya dengan pembuatan laporan keuangan. Namun, 

perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian akan 

membutuhkan waktu tambahan dalam audit untuk meyakinkan kebenaran dalam 

laporan keuangan sehingga dapat memperpanjang audit report lag (Ayushabrina 

dan Rahardjo, 2014). Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian 

dilakukan oleh Primantara dan Rasmini (2015) menunjukkan bahwa opini auditor 

berpengaruh negatif pada audit delay (audit report lag). Selain itu, hasil penelitian 

Togasima dan Christiawan (2014) serta hasil penelitian Dewi dan Pamudji (2013), 

membuktikan bahwa opini audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

report lag. 
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Namun, hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hersugondo dan Kartika (2013) yang 

membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay (audit 

report lag). Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis alternatif terkait opini audit dan audit report lag 

sebagai berikut: 

Ha4: Opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap audit report lag 

perusahaan. 

 

2.14 Laba Rugi 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tentang 

penyajian laporan keuangan menyatakan laba rugi adalah total pendapatan 

dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif 

lain (IAI, 2014). Laba rugi tahun berjalan ini menerangkan perusahaan 

mendapatkan laba atau rugi untuk kegiatan bisnisnya selama satu periode 

(Sumartini dan Widhiyani, 2014). Menurut Megayanti dan Budiartha (2016) 

mengungkapkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba menunjukkan 

keberhasilan perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan.  

Laba rugi tahun berjalan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

laba/rugi bersih (net income/loss) yang diperoleh dari income statement. Menurut 

Kieso, Weygandt, & Warfield (2014), elemen dari income statement meliputi: 

a. Income 

Income (penghasilan) adalah peningkatan keuntungan ekonomi selama periode  
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akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan 

liabilitas yang menghasilkan peningkatan dalam ekuitas, selain yang berkaitan 

dengan kontribusi dari pemegang saham. Definisi dari income tersebut 

termasuk pendapatan dan keuntungan. Pendapatan timbul dari aktivitas normal 

perusahaan seperti penjualan, komisi, bunga, dividen, dan sewa sedangkan 

keuntungan seperti keuntungan atas penjualan aset jangka panjang atau 

keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek.  

Prinsip pengakuan pendapatan menggunakan accrual basis berarti 

perusahaan akan mengakui pendapatan apabila terdapat kemungkinan bahwa 

manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan 

memungkinkan pengukuran yang dapat diandalkan. Jadi, prinsip pengakuan 

pendapatan ini mewajibkan perusahaan mengakui pendapatan selama periode 

akuntansi ketika kewajiban atas pekerjaan telah dipenuhi atau dilakukan. 

b. Expenses 

Expenses (beban) adalah penurunan keuntungan selama periode akuntansi 

dalam bentuk pengeluaran atau penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang 

menghasilan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi untuk 

pemegang saham. Definisi beban mencakup beban dan kerugian. Beban 

umumnya timbul dari aktivitas normal perusahaan seperti harga pokok 

penjualan, penyusutan, sewa, gaji dan upah, serta pajak. Kerugian timbul 

bukan dari aktivitas normal perusahaan yang meliputi kerugian atas biaya 

restrukturisasi, kerugian yang terkait dengan penjualan aset jangka panjang, 

atau kerugian yang belum direalisasi atas perdagangan efek. Perusahaan 
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mengakui beban pada saat terjadinya atau ketika pekerjaan (jasa) atau produk 

benar-benar memberikan kontribusi untuk pendapatan bukan saat membayar 

upah atau membuat suatu produk tersebut. 

Maka dari itu, jika penghasilan lebih besar dari beban maka perusahaan 

memperoleh laba dan jika beban lebih besar daripada penghasilan maka 

perusahaan mengalami kerugian.   

Net income merupakan hasil dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, 

dan kerugian atau hasil bersih dari kinerja perusahaan selama satu periode waktu 

(Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014). Jadi net income adalah laba setelah semua 

pendapatan dan pengeluaran untuk periode tersebut diperhitungkan. Hal ini 

dipandang sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan 

perusahaan untuk suatu peiode waktu tertentu. Net income tersebut diperoleh dari 

total pendapatan dikurangi beban pokok penjualan dikurangi dengan beban 

operasi dan beban lain-lain ditambah dengan pendapatan lain-lain (tidak termasuk 

pendapatan komprehensif lain) lalu dikurangi dengan beban pajak.  

Menurut IAI (2014) dalam PSAK 1, menyatakan bahwa laporan laba rugi 

dan penghasilan komprehensif lain mencakup: 

a. Pendapatan. 

b. Biaya keuangan. 

c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat 

menggunakan metode ekuitas. 

d. Beban pajak. 
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e. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (PSAK 58: Aset tidak 

lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan). 

(f-i) dikosongkan. 

 

Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban 

(termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi 

sebagaimana yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Komponen penghasilan komprehensif lain meliputi (IAI, 2014): 

a. Perubahan dalam surplus revaluasi (PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset 

Tak Berwujud). 

b. Pengukuran kembali program imbalan pasti (PSAK 24: Imbalan Kerja). 

c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari 

kegiatan usaha luar negeri (PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta 

Asing). 

d. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai 

„tersedia untuk dijual‟ (PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan 

Pengukuran). 

e. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam 

rangka lindung nilai arus kas (PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan 

dan Pengukuran). 

Contoh format dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 

yaitu (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014): 
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V. GILL INC. 

Statement of Comprehensive Income 

For the Year Ended December 31, 2015 

Sales Revenue      xxx 

Cost of Goods Sold    (xxx) 

Gross Profit      xxx 

Operating Expense    (xxx) 

Income from Operations     xxx 

Other Income and Expenses   (xxx) 

Income before Income Tax    xxx 

Income Tax     (xxx) 

Net income (loss) for the year    xxx 

Other Comprehensive Income    

Unrealized holding gain, net of tax  (xxx) 

Comprehensive Income      xxx 

 

Kegunaan dari laporan laba rugi meliputi (Kieso, Weygandt, & Warfield, 

2014): 

1. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Memeriksa pendapatan dan beban  

2. menunjukkan kinerja perusahaan dan memungkinkan sebagai perbandingan 

dengan kinerja kompetitornya. 

Pengaruh Mekanisme..., Maria Vernanda, FB UMN, 2017



84 

3. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Informasi tentang 

kinerja masa lalu membantu untuk menentukan tren penting serta memberikan 

informasi tentang kinerja masa depan. 

4. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa 

depan. Informasi tentang berbagai komponen pendapatan-pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian dapat menekankan hubungan diantara komponen 

tersebut. Hal itu juga membantu untuk menilai risiko tidak mencapai tingkat 

tertentu dari arus kas di masa depan. 

Menurut Juanita dan Satwiko (2012), pelaporan laba rugi dapat dilihat dari 

income statement perusahaan selama masa pengamatan per tahun yang dilihat dari 

net income minus atau plus. Maka laba rugi tahun berjalan ini dapat diukur 

dengan menggunakan variabel dummy yaitu untuk perusahaan yang memperoleh 

net income/laba diberi kode 1 dan net income menunjukkan rugi diberi kode 0. 

 

2.15 Pengaruh Laba Rugi terhadap Audit Report Lag 

Menurut Puspitasari dan Sari (2012) menyatakan bahwa ketepatan waktu 

bergantung pada lamanya waktu audit dan keterlambatan pengumuman laba 

tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Menurut Megayanti dan Budiartha 

(2016), alasan yang mendorong terjadinya kemunduran publikasi laporan 

keuangan, yaitu pelaporan laba atau rugi sebagai indikator berita baik atau berita 

buruk atas kinerja manajerial perusahaan dalam setahun. Para investor akan 

menyukai perusahaan yang mengumumkan laba dibanding rugi karena dipandang 

sebagai good news, sehingga pihak manajemen cenderung menyampaikan laporan 
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keuangan tepat waktu agar investor segera mendapatkan good news tersebut 

(Iskandar dan Estralita, 2010 dalam Sumartini dan Widhiyani, 2014). Perusahaan 

yang meraih laba cenderung lebih tepat waktu dalam publikasi laporan keuangan 

dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (Megayanti dan 

Budiartha,2016).  

Perusahaan yang mengalami kerugian menunjukkan perusahaan belum 

berhasil menghasilkan keuntungan. Menurut Juanita dan Satwiko (2012) 

pelaporan rugi merupakan faktor yang memengaruhi lamanya proses audit karena 

perusahaan akan menunda pelaporannya. Perusahaan yang rugi ini juga menjadi 

tidak bisa diajak kerjasama dengan baik selama proses audit. Menurut 

Hersugondo dan Kartika (2013), ada dua alasan mengapa perusahaan yang 

menderita kerugian cenderung mengalami audit delay (audit report lag) yang 

lebih panjang yaitu yang pertama ketika kerugian terjadi perusahaan ingin 

menunda bad news sehingga perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwal 

ulang penugasan audit serta yang kedua auditor akan lebih berhati-hati selama 

proses audit jika percaya bahwa kerugian ini mungkin disebabkan oleh kegagalan 

keuangan perusahaan dan kecurangan manajemen.  

Investor lebih menyukai perusahaan yang mengumumkan laba dibanding 

rugi karena laba dipandang good news sehingga audit report lag-nya lebih cepat 

sedangkan rugi dipandang bad news cenderung audit report lag-nya lebih lama 

(Sumartini dan Widhiyani, 2014). Hal ini menunjukkan perusahaan yang 

memperoleh laba dalam tahun berjalan akan memperpendek audit report lag 
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melainkan perusahaan yang memperoleh kerugian akan memperpanjang audit 

report lag karena menunda penerbitan laporan keuangan auditan tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megayanti dan 

Budiartha (2016) membuktikan bahwa laba rugi berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag. Perusahaan cenderung tidak menunda publikasi berita baik 

seperti laba yang tinggi sebaliknya perusahaan cenderung mengundur waktu 

publikasi berita buruk seperti kerugian (Megayanti dan Budiartha, 2016). Hasil 

penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Juanita dan Satwiko (2012) yang 

membuktikan bahwa pelaporan laba rugi berpengaruh terhadap audit report lag. 

Selain itu, hasil penelitian Puspitasari dan Sari (2012) membuktikan bahwa 

laba/rugi perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

audit delay. 

Namun, hasil penelitian terebut bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hersugondo dan Kartika (2013) yang menyatakan bahwa laba rugi 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Menurut Hersugondo dan Kartika (2013) 

laba rugi tidak berpengaruh terhadap audit delay karena berkaitan dengan 

ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini dimana kebanyakan perusahaan yang 

mengalami kerugian diabaikan dalam pelaporan keuangannya karena kerugian 

dianggap sebagai hal yang biasa. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif terkait opini audit dan 

audit report lag sebagai berikut: 

Ha5: Laba Rugi mempunyai pengaruh terhadap audit report lag perusahaan. 
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2.16 Variabel Kontrol 

2.16.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan (Tiono dan 

Jogi, 2013). Menurut Murti dan Widhiyani (2016), ukuran perusahaan merupakan 

besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam menjalankan operasinya. Ukuran 

perusahan ini dapat dilihat dari total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, 

dan menengah mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan total aset atau 

kekayaan yang dimiliki atau total penjualan tahunan ke dalam kategori sebagai 

berikut (Republik Indonesia, 2008): 

1.  Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan 

bersih (total aset) paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000. 

2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan 

bersih (total aset) lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak 
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Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan ataubadan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah 

yaitu memiliki kekayaan bersih (total aset) lebih dari Rp500.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp50.000.000.000. 

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar 

dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

Menurut Wardhani dan Raharja (2013), ukuran perusahaan dapat diukur 

dengan: 

 

 

 

LNSIZE  = Ln (Total Aset) 
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Keterangan: 

LNSIZE  : Ukuran Perusahaan 

Ln (Total Aset) : Logaritma natural total aset 

 

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015), aset adalah semua sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan. Pengelompokan aset adalah sebagai berikut: 

1. Intangible Assets 

Banyak perusahaan yang mempunyai long-lived assets yang tidak 

mempunyai bentuk fisik tetapi sangat berharga. Aset tersebut disebut 

intangible assets. Salah satu intangible assets yang sangat signifikan adalah 

goodwill. Selain itu, terdapat patents, copyrights, dan trademarks atau trade 

names yang memberikan perusahaan exclusive right atau digunakan dalam 

periode waktu tertentu. 

2. Property, Plant, and Equipment 

Property, Plant, and Equipment adalah aset yang memiliki long useful lives 

yang digunakan dalam operasi bisnis perusahaan. Dalam kategori ini 

termasuk tanah, bangunan, mesin serta peralatan, delivery equipment, dan 

furniture. 

3. Long-Term Investment 

Long-Term Investment merupakan investasi saham biasa dan obligasi 

perusahaan lain yang dipertahankan dalam beberapa tahun. Dalam kategori 

ini juga termasuk investasi dalam non-current assets seperti tanah atau 

bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. 
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4. Current Assets 

Current Assets adalah aset yang diperkirakan perusahaan dapat dikonversi 

menjadi kas atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun. Tipe dari current 

assets adalah (1) Prepaid expenses (insurance and supplies), (2) inventories, 

(3) receivables (notes receivable, accounts receivable, and interest 

receivable), (4) short-term investments (such as short-term U.S. government 

securities, dan (5) cash. 

  Menurut IAI (2014) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1, 

entitas mengklasifikasi aset sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Entitas 

mengklasifikasi aset sebagai aset lancar, jika: 

a. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset, atau memiliki intensi untuk 

menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal. 

b. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 

c. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas 

bulan setelah periode pelaporan. 

d. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran 

atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua 

belas bulan setelah periode pelaporan. 

Entitas mengklasifikasi aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset 

tidak lancar yang mencakup aset tetap, aset tak berwujud, dan aset keuangan yang 

bersifat jangka panjang. 
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2.16.2 Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan 

usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini (Republik Indonesia, 

2011). Kantor Akuntan Publik memberikan 2 jenis jasa yaitu jasa assurance dan 

jasa non assurance.  Menurut Arens, et al. (2014), jasa assurance merupakan jasa 

profesional independen untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil 

keputusan. Jasa assurance terdiri dari jasa audit dan jasa review sebagai salah satu 

bentuk dari jasa atestasi serta jasa assurance lainnya. Para pembuat keputusan 

bisnis ini menggunakan jasa assurance untuk membantu meningkatkan keandalan 

dan relevansi informasi yang menjadi dasar keputusan yang mereka buat (Arens, 

et al., 2014). Selain itu, jasa non assurance terdiri dari jasa konsultasi manajemen, 

jasa perpajakan, jasa akuntansi dan pembukuan (Arens, et al., 2014).  

Menurut De Angelo (1981) dalam Tiono dan Jogi (2013), kualitas auditor 

adalah gabungan probabilitas pendeteksian dan pelaporan kesalahan laporan 

keuangan yang material. KAP yang lebih besar menunjukkan kualitas audit yang 

dihasilkan juga akan lebih baik. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan 

reputasi auditor yang baik pula (Dwiyanti, 2010 dalam Tiono dan Jogi, 2013). 

Pengukuran KAP dapat dibagi menjadi dua yaitu KAP big four dan KAP non the 

big four (Lestari, 2015). KAP big four yang ada di Indonesia adalah: 

1. Deloitte Touche Tohmatsu yang berafiliasi dengan KAP Osman Ramli Satrio 

& Rekan pada Juli 2005, lalu pada Oktober 2007 berganti afiliasi dengan KAP 
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Osman Bing Satrio & Rekan, akhirnya pada Desember 2012 berafiliasi dengan 

KAP Osman Bing Satrio & Eny sampai dengan saat ini. 

2. PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berafiliasi dengan KAP Drs. Hadi 

Sutanto & Rekan sejak tahun 1988 hingga tahun 2003. Namun, pada tahun 

2004 berganti afiliasi dengan KAP Haryanto Sahari & Rekan, lalu tahun 2010 

berganti afiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan sampai saat ini. 

3. Ernst & Young (EY), pada tahun 2006 berganti afiliasi dengan KAP 

Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja, terakhir berafiliasi dengan KAP 

Purwantono, Suherman, & Surja hingga saat ini. 

4. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan KAP 

Sidharta & Widjaja sejak masuk ke Indonesia hingga saat ini. 

Menurut Turel (2010) dalam Murti dan Widhiyani (2016), KAP yang 

menjadi bagian dari Big Four mampu mengaudit lebih efisien dan memiliki 

fleksibilitas lebih besar dalam penjadwalan audit sehingga audit dapat 

diselesaikan tepat waktu. Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik juga 

cenderung memiliki sumber daya yang kompeten untuk melaksanakan prosedur 

audit secara lebih efisien dan efektif sehingga laporan auditan dapat terselesaikan 

tepat waktu (Murti dan Widhiyani, 2016).  

Menurut Wardhani dan Raharja (2013), ukuran Kantor Akuntan Publik  

(KAP) dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy jika perusahaan di-

audit oleh KAP big four diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan di-audit oleh 

KAP non big four diberi kode 0. 
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2.17 Model Penelitian 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 
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