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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT SIZE, AUDIT
OPINION, AND LEVERAGE ON AUDIT DELAY (EMPIRICAL STUDY IN

INDONESIAN REGENCIES AND CITIES)

By

FABIO AKBAR

This study aims to observe whether local government size, audit opinion, and
leverage affect audit delay in regencies and cities in Indonesia.

The population observed in this study is from regencies and cities in Indonesia in
2013 and 2014. The total of samples obtained is 764 regencies and cities in
Indonesia. The hypothesis in this study is examined using the logistic regression
method to determine the effect of local government size, audit opinion, and leverage
on audit delay.

The result of this study shows that the local government size variable and the audit
opinion variable cause significant negative effect on audit delay while the leverage
variable doesn't affect audit delay.

Keywords: Audit Delay, Local Government Size, Audit Opinion, and Leverage.
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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT
DAN LEVERAGE TERHADAP AUDIT DELAY (STUDI EMPIRIS PADA

KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)

Oleh

FABIO AKBAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah terdapat pengaruh dari ukuran
pemerintah daerah, opini audit dan leverage terhadap audit delay pada
kabupaten/kota di Indonesia.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang
terdapat di Indonesia untuk tahun 2013 dan 2014. Sampel yang diperoleh adalah
sebanyak 764 kabupaten/kota di Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini diuji
meggunakan metode regresi logistik (logistic regression) untuk menguji bagaimana
pengaruh variabel ukuran pemerintah daerah, opini audit dan leverage terhadap audit
delay.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh
negatif signifikan terhadap audit delay, variabel opini audit berpengaruh negatif
signifikan terhadap audit delay, dan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap
audit delay.

Kata Kunci: Audit Delay, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan
Leverage.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh

manusia. Kehidupan manusia yang sudah begini adanya merupakan proses yang

sudah melewati serangkaian masalah dan berhasil dipecahkan oleh ilmu. Ilmu

yang baik jelas merupakan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi semua yang

membutuhkan, layaknya informasi keuangan yang baik pun begitu. Dalam

informasi keuangan khususnya pemerintahan, tentu ada standar akuntansi

pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk memastikan bahwa informasi yang

disampaikan dapat memenuhi kriteria andal, relevan dan dapat dipahami. Tujuan

pelaporan keuangan pemerintah yang tertuang pada SAP menegaskan bahwa

seharusnya laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna bagi para

pengguna untuk menilai akuntabilitas dan bermanfaat untuk pengambilan

keputusan dari segi ekonomi, sosial maupun politik.

Ketika mengacu pada pelaporan keuangan perusahaan publik yang

mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sudah seharusnya

pelaporan keuangan pemerintah dapat melakukan hal yang sama atau lebih baik.

Penyampaian dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan

atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil
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keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan (Romney dan Steinbart,

2009).

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara menjelaskan mengenai ketepatan waktu dalam

penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam ketentuan

tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan harus diserahkan paling lambat 3

bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK)

untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib

menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat 2

bulan setelah LKPD diterima oleh BPK. Audit delay merupakan keterlambatan

penyampaian LHP dari BPK terhadap DPRD. BPK harus melaksanakan audit

sedemikian rupa sehingga tidak terjadi audit delay sehingga LHP dapat

diserahkan ke DPR secara tepat waktu.

UU No. 15 tahun 2006 menegaskan bahwa kedudukan BPK sebagai satu-satunya

institusi yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan profesional untuk

menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam

hal ini masyarakat jelas menuntut auditor BPK untuk memiliki kinerja yang baik

lebih baik agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik dan dapat diselesaikan

tepat waktu. Salah satu yang diharapkan oleh pemakai laporan keuangan adalah

agar tidak terjadi audit delay dalam melakukan pengauditan laporan keuangan

Pemerintah Daerah. Kenyataannya adalah bahwa masih terjadi audit delay laporan

keuangan Pemerintah Daerah.
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Informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah

selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri paling lambat 31 Agustus tahun berjalan. Dalam hal Pemerintah Daerah

tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah, maka akan diterbitkan

peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan. Jika Pemerintah Daerah dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis tidak

menyampaikan informasi maka Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa

penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri

Dalam Negeri. Penjelasan ini sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2010 tentang

Perubahan atas PP Nomor 56 tahun 2005.

Berdasarkan peraturan tersebut masih terdapat pemerintahan provinsi yang tidak

tepat waktu terkait dengan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan

pemerintah daerah karena tidak mentaati kententuan waktu yang telah ditetapkan.

Menurut tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan

Keuangan terdapat peredaan ketepatan waktu laporan hasil pemeriksaan yang

bervariasi dengan keterlambatan laporan hasil pemeriksaan yang ada. Data terkait

dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1

Tanggal LHP LKPD TA 2011-2013

No. Nama Provinsi Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

1 Aceh 21 Sept 2012 24 Juli 2013 21 Mei 2014*
2 Sumatera Utara 16 Mei 2012* 13 Mei 2013* 16 Mei 2014*
3 Sumatera Barat 6 Mei 2012* 6 Mei 2013* 24 April 2014*
4 Riau 1 Mei 2012* 7 Mei 2013* 8 Mei 2014*
5 Kepulauan Riau 18 Mei 2012* 17 Mei 2013* 12 Mei 2014*
6 Jambi 19 April 2012* 7 Mei 2013* 19 Mei 2014*
7 Sumatera Selatan 22 Mei 2012* 11 Juni 2013 13 Juni 2014
8 Bangka Belitung 29 Mei 2012* 12 Juni 2013 6 Juni 2014



4

9 Bengkulu 26 Mei 2012* 24 Mei 2013* 21 Mei 2014*
10 Lampung 19 Juni 2012 28 Mei 2013* 23 Juni 2014
11 DKI Jakarta 29 Mei 2012* 27 Mei 2013* 19 Juni 2014
12 Jawa Barat 25 Mei 2012* 24 Mei 2013* 26 Mei 2014*
13 Banten 29 Mei 2012* 28 Juli 2013 28 Mei 2014*
14 Jawa Tengah 24 Mei 2012* 24 Mei 2013* 10 Mei 2014*
15 Daerah Istimewa

Yogyakarta
16 Mei 2012* 27 Mei 2013* 13 Mei 2014*

16 Jawa Timur 6 Mei 2012* 5 Mei 2013* 5 Mei 2014*
17 Bali 28 Mei 2012* 30 Mei 2013* 28 Mei 2014*
18 NTB 9 Mei 2012* 5 Mei 2013* 21 Mei 2014*
19 NTT 14 Juni 2012 26 Juli 2013 3 Juni 2014
20 Kalimantan Barat 13 Mei 2012* 24 Mei 2013* 16 Juni 2014
21 Kalimantan Tengah 24 Juli 2012 13 Mei 2013* 19 Juni 2014
22 Kalimantan Selatan 4 Juni 2012 7 Juni 2013 26 Juni 2014
23 Kalimantan Timur 23 Juni 2012 30 Mei 2013* 6 Juni 2014
24 Sulawesi Barat 15 Juni 2012 28 Juni 2013 16 Juni 2014
25 Sulawesi Tengah 16 Mei 2012* 30 April 2013* 6 Mei 2014*
26 Sulawesi Tenggara 14 Mei 2012* 28 April 2013* 10 Mei 2014*
27 Sulawesi Selatan 25 Mei 2012* 1 Mei 2013* 23 Mei 2014*
28 Sulawesi Utara 29 Mei 2012* 13 Juni 2013 23 Juli 2014
29 Gorontalo 29 Juni 2012 31 Mei 2013* 26 Mei 2014*
30 Maluku 22 Mei 2012* 4 Juni 2013 22 Mei 2014*
31 Maluku Utara 29 Juni 2012 30 Juli 2013 4 Juli 2014
32 Papua Barat 31 Agustus

2012
20 Agustus
2013

19 Agustus
2014

33 Papua 15 Mei 2012* 6 Juli 2013 1 Juni 2014
Total Audit Delay 10 provinsi 12 provinsi 14 provinsi
Persentase terjadi Audit Delay 30,3% 36,36% 42,42%
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Keterangan: *)Laporan keuangan yang tepat waktu

Berdasarkan tabel mengenai laporan hasil pemeriksaan oleh BPK, maka terlihat

persentase ketepatan waktu yang bervariasi dari seluruh pemerintahan provinsi

yang dijadikan sebagai contoh fenomena untuk dapat melaporkan laporan

keuangan dengan tepat waktu. Terlihat untuk tahun 2011 terdapat 10 provinsi

yang mengalami audit delay, artinya didapat persentase 30,3%. Untuk tahun 2012

terdapat 12 provinsi yang mengalami audit delay, artinya didapat persentase

36,36%. Untuk tahun 2013 terdapat 14 provinsi yang mengalami audit delay,

artinya didapat persentase 42,42% dari total keseluruhan 33 provinsi. Sesuai
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dengan fenomena dari data yang tersaji bahwa masih terjadi kenaikan audit delay

pada laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah diatas dan kerap kali

ketepatan waktu pelaporan keuangan yang diabaikan oleh berbagai pihak, maka

penulis bermaksud untuk meneliti dan mengidentifikasi pengaruh karakteristik

pemerintahan terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah dan

faktor-faktor ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan

Pemerintah Daerah yang masih dalam ruang lingkup pembahasan yang sama.

Penelitian ini replikasi dan kombinasi dari penelitian yang dilakukan oleh

Rachmawi, dkk. (2016) dan Siregar (2015). Berdasarkan penelitian Rachmawi,

dkk. (2016) menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah, lokasi daerah,

opini audit dan temuan audit pemerintah daerah memiliki pengaruh pada

ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah, penelitian ini dilakukan pada

pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten ataupun Kota tahun anggaran 2013.

Sedangkan, berdasarkan penelitian Siregar (2015) menunjukkan bahwa variabel

ukuran pemerintahan memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay, variabel

nilai APBD memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay dan variabel leverage

memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Penelitian ini meggunakan data

sekunder dengan populasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di DIY dan

Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 2011 dan 2012.

Karena terdapat perbedaan variabel, tahun anggaran, populasi penelitian dan

terdapat research gap antara beberapa penelitian sebelumnya ini yang menjadi

bahan penelitian dan acuan penulis untuk meneliti mengenai permasalahan audit

delay dengan lingkup yang lebih luas daripada yang dilakukan Siregar (2015)

yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan tahun anggaran 2013 dan
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2014, dengan mengkombinasi variabel kedua penelitian sebelumnya yaitu;

Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage.

Semakin besar ukuran pemerintah daerah diduga akan mempercepat proses audit

sehingga mengurangi audit delay karena ukuran pemerintah daerah yang besar

memiliki kecenderungan lebih diperhatikan oleh masyarakat dan memiliki beban

untuk menyajikan laporan keuangannya tepat waktu. Selain itu, Carslaw dan

Kaplan (1991) meyebutkan bahwa ukuran pemerintah yang lebih besar cenderung

memiliki kontrol internal yang lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih

terampil dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan

keuangan.

Semakin banyak item pada temuan audit BPK maka semakin panjang pula waktu

yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan atau

sanggahan terhadap temuan tersebut sehingga proses penyelesaian audit akan

lebih lama dan menambah audit delay. Semakin baik opini yang diberikan oleh

BPK atas LKPD mencerminkan bahwa penyajian LKPD semakin baik dan telah

sesuai dengan SAP. Audit delay akan berkurang pada pemerintah daerah yang

mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD-nya.

Pengukuran tingkat leverage menggunakan debt to total asset ratio, debt to total

asset ratio yang mengindikasikan tingkat kesehatan keuangan pemerintahan, jika

tidak sehat/kesulitan keuangan maka pemerintah daerah akan memundurkan

publikasi laporan keuangannya yang otomatis akan mengulur waktu dalam

pekerjaan auditnya. Maka semakin tinggi leverage maka akan menyebabkan

semakin panjang audit delay yang terjadi.
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Peneliti akan menguji terjadinya audit delay di pemerintah daerah kabupaten/kota

dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPK untuk tahun 2013

dan 2014. Peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Analisis Pengaruh

Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage terhadap Audit Delay

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)

1.2 Rumusan Masalah

Untuk pertama kalinya pada tahun 2005, Indonesia memiliki sendiri Standar

Akuntansi Pemerintahannya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2005. Pada tahun 2010, Indonesia kembali menerbitkan

peraturan terbaru mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010 ini dikeluarkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun  2005. Artinya Indonesia telah memiliki Standar Akuntansi

Pemerintah sendiri sudah cukup lama.

Menurut Patton dan Bean (2011), Standar Akuntansi Pemerintah sangat penting

untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Tidak kalah penting

bahwa setiap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus memastikan prinsip

keandalan dimana masalah waktu menjadi pokok utamanya. Laporan keuangan

Pemerintah Daerah dapat dikatakan andal apabila dalam pelaporannya tepat waktu

dan tepat sasaran bagi pengguna. Ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan pemerintah daerah dan terjadinya audit delay merupakan permasalahan

waktu yang terjadi, lebih lanjut pendapat dari Johnson (1998) untuk memenuhi

ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan dapat

meminimalkan audit delay.
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Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan

penulis adalah:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh pada audit delay?

2. Apakah opini audit yang didapat pemerintah daerah berpengaruh pada

audit delay?

3. Apakah leverage berpengaruh pada audit delay?

1.3 Ruang Lingkup

Adapun batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

seluruh Indonesia.

2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan 2014.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti secara empiris

pada Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengenai rumusan masalah yang ada

serta dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi: memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi audit delay pada instansi pemerintah, sehingga dapat

dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah: dapat memberikan pedoman dalam penyusunan

LKPD yang dapat mempersingkat waktu penyerahan LKPD kepada BPK
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RI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-

faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay sehingga

penyampaian laporan keuangan dapat tepat waktu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (agency theory) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976).

Teori tersebut mendeskripsikan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal

dalam hal ini adalah pemegang saham, sementara agen adalah manajemen. Dalam

teori keagenan disebutkan bahwa manajemen merupakan pihak yang dikontrak

oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham.

Manajemen dituntut mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan pekerjaannya

kepada pemegang saham.

Menurut Siregar (2015) teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan

pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam

organisasi komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat

terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan. Asumsi

tentang sifat manusia, hubungan antar-anggota organisasi dan asimetri informasi

juga relevan dalam teori keagenan pada organisasi pemerintahan. Dalam

organisasi pemerintahan, publik adalah prinsipal. Dalam hal ini publik diwakili
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oleh dewan yang mewakili rakyat, sedangkan pengelola atau manajemen adalah

pemerintahan atau eksekutif.

Lebih lanjut penerapan teori keagenan pada organisasi pemerintahan didukung

oleh pendapat Lane (2003) bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada

serangkaian hubungan prisnsipal-agen. Hal senada dikemukakan oleh Moe (1984)

yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan

menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa

hubungan prinsipal-agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk

menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan

kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi

yang tidak simetris (asymmetric information), moral hazard dan adverse selection

(Abdullah, 2006).

Dalam kasus pemerintahan daerah DPRD memonitor pemerintahan yang

dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. Prinsipal memonitor kerja agen

agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas

publik. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik itu sendiri menjelaskan

bahwa kewajiban agen untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas

publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja

finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan

tersebut. Mardiasmo (2006) menjelaskan Akuntabilitas publik terdiri dari dua
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macam yakni Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) yang merupakan

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,

misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah,

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dan

pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR dan Akuntabilitas Horizontal

(Horizontal Accountability) yang merupakan pertanggungjawaban kepada DPRD

dan masyarakat luas.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Individu akan mematuhi peraturan atau norma yang berlaku jika mereka paham

untuk apa aturan itu diterapkan, kesan menakuti untuk membatasi perilaku dan

sikap individu merupakan hal yang paling mudah dilakukan untuk membuat

peraturan diterapkan. Kesesuaian dengan norma yang berlaku pada lingkungan

mereka juga akan mempengaruhi individu untuk lebih patuh. Menurut Rachmawi,

dkk. (2016) komitmen normatif melalui moralitas personal (normative

commitment through morality) berarti memenuhi hukum karena hukum tersebut

dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui

legitimasi (normative-commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturan

karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan

amanah rakyat memiliki keharusan untuk melaporkan pertanggungjawabannya

atas keuangan dan operasional daerah tersebut selama satu tahun buku. Hal ini

berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan perundang-

undangan nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang
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nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang nomor

15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.1.3 Audit Delay

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991), audit delay didefinisikan sebagai periode

antara akhir tahun buku perusahaan dengan tanggal laporan audit diterbitkan.

Sejalan dengan Carslaw dan Kaplan, Payne dan Jensen (2002) menyebutkan audit

delay sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan

penyelesaian laporan audit keuangan. Audit delay dapat dipengaruhi oleh dua hal

yaitu kapan dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan

audit tersebut (Carslaw dan Kaplan, 1991).

Dyer dan Mc Hugh (dalam Hilmi dan Ali, 2008) menggunakan tiga kriteria

keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:

a. Preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan

sampai penerimaam laporan akhir preliminary oleh bursa. Dalam konteks

sektor publik berarti dari tanggal LK sampai tanggal penyerahan LK

kepada BPK

b. Auditor’s report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan

sampai tanggal laporan auditor ditandatangani

c. Total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai

tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004 telah memisahkan

dengan tegas antara jangka waktu penyampaian laporan keuangan dari Pemerintah

Daerah kepada BPK dan jangka waktu pemeriksaan oleh BPK. Jangka waktu



14

tersebut telah ditetapkan bahwa jangka waktu dalam penyampaian laporan

keuangan dari Pemerintah Daerah kepada BPK adalah 3 bulan setelah tahun

anggaran berakhir dan jangka waktu pemeriksaan LKPD oleh BPK adalah 2 bulan

sejak LKPD tersebut diterima. Sehingga semakin lama auditor menyelesaikan

pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula audit delay. Jika audit delay

semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan

akan semakin besar. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian

keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Setelah informasi yang

relevan tersedia lebih cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk

mempengaruhi keputusan dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi

informasi dari kegunaannya (Kieso, dkk. 2011).

2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut,

organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada

organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Apabila

diinterprestasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu

penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran pemerintah daerah. Ada beberapa

penelitian pada sektor privat menggunakan jumlah aset untuk mengukur variabel

ukuran terhadap audit delay diantaranya penelitian Aditya dan Anisyukurillah

(2014), Puspitasari dan Latrini (2014). Hal ini dapat dihubungkan dengan instansi

pemerintah, ukuran pemerintah merupakan gambaran besar kecilnya pemerintah

daerah yang ditentukan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah

daerah, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap audit delay pada pemerintah

daerah.
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2.1.5 Opini Audit

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit adalah

pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran tersebut

didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) terdapat 5 (lima) jenis opini

yang diberikan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan, yakni:

a. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat yang

diberikan ketika 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.

b. Opini 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 paragraph penjelasan

(atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak
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mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh

auditor.

c. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), 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 (ketiadaan bukti kompeten yang cukup).

d. Opini tidak wajar (adversed opinion), pendapat ini menyatakan bahwa

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.

e. Pernyataan tidak memberikan opini (disclaimer of opinion), pendapat ini

diberikan bila auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan

suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan

SAK/ETAP/IFRS dan dalam dasar auditnya terdapat penyimpangan yang

material dari SAK/ETAP/IFRS serta dapat disebabkan oleh pembatasan

ruang lingkup audit.

2.1.6 Leverage

Leverage adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Siregar, 2015).

Pengukuran tingkat leverage menggunakan debt to total asset ratio. Debt to total

asset ratio pertama kali digunakan dalam penelitian audit delay oleh Carslaw dan
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Kaplan (1991). Alasan utama yang dapat mendukung hubungan antara debt to

total asset ratio adalah pertama, bahwa debt to total asset ratio mengindikasikan

kesehatan dari perusahaan. Debt to total asset ratio yang tinggi akan

meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan

perhatiannya karena ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya.

Auditor beraggapan bahwa kesehatan pemerintahan yang rendah akan

meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehingga auditor akan

meningkatkan lamanya waktu dalam periode audit.

Kedua, mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan

dengan mengaudit modal (Carslaw dan Kaplan, 1991). Debt to total asset ratio

yang tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan

keuangan. Pemerintahan akan mengurangi resiko dengan memundurkan publikasi

laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa pemerintahan dalam tingkat resiko yang tinggi, dengan

demikian auditor akan mengaudit laporan keuangan dengan lebih seksama dan

membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan audit delay.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Judul Penelitian Peneliti Variabel Hasil Penelitian
1. Pengaruh

Karakteristik
Pemerintahan
terhadap Audit
Delay Laporan
Keuangan

Baldric Siregar
(JRAK, Vol.
11, No. 2
Agustus 2015)

1. Audit Delay
2. Ukuran

Pemerintah
3. Nilai APBD
4. Leverage

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ukuran
pemerintah berpengaruh
negatif terhadap audit delay,
ukuran pemerintah yang
diukur dengan melihat nilai
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Pemerintah Daerah aset menunjukan bahwa
semakin tinggi nilai aset
suatu daerah maka
kemampuan yang dimiliki
daerah tersebut terutama
sumber daya manusia
mumpuni untuk melaporkan
laporan keuangannya ke
publik dengan waktu yang
tepat. Leverage juga
mempunyai pengaruh
negatif terhadap audit delay
di penelitian ini.

2. Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Ketepatan Waktu
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
di Indonesia

Sella
Rachmawi,
Rini, Yessi
Fitri (Jurnal
Ilmu
Akuntansi Vol.
9(1) April
2016)

1. Ketepatan
waktu

2. Kemandirian
Daerah

3. Lokasi
Pemerintah
Daerah

4. Keterpilihan
kembali
kepala daerah

5. Posisi
keuangan
daerah

6. Performa
keuangan
daerah

7. Temuan
auditor

8. Opini audit

Berdasarkan hasil uji regresi
logistik (logistic regression)
menunjukkan bahwa
kemandirian daerah, lokasi
pemerintah daerah, opini
audit dan temuan audit
pemerintah daerah
berpengaruh terhadap
ketepatan waktu pelaporan
keuangan daerah di
Indonesia. Sedangkan,
faktor lainnya tidak
berpengaruh pada ketepatan
waktu pelaporan keuangan
daerah di Indonesia

3. Analisis Determinan
Audit Delay pada
Pemerintah
Kabupaten/Kota di
Indonesia

Ziza Gita
Hardini dan
Sukirman
(Accounting
Analysis
Journal (AAJ)
5), 1, 2016

1. Akuntabilitas
kinerja (AK)

2. Ukuran
daerah (UD)

3. Opini audit
(OA)

4. Audit delay

Berdasarkan hasil analisis
statistik deskriptif rata-rata
audit delay yang terjadi
pada pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia
tahun anggaran 2012 adalah
137 hari. Berdasarkan pada
hasil uji signifikansi
simultan menunjukkan
bahwa variabel AK, UD dan
OA secara simultan
berpengaruh signifikan
terhadap audit delay pada
pemerintah kabupaten/kota
di Indonesia. Hasil uji
signifikansi parsial
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menunjukkan bahwa
variabel AK tidak
berpengaruh terhadap audit
delay, variabel UD dan OA
berpengaruh signifikan
negatif terhadap audit delay
pada pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia
pada tahun 2012.

4. Effects of Municipal,
Auditing and
Political Factors on
Audit Delay (2013)

Cohen dan
Laventis
(Accounting
Forum Volume
37)

1. Pengalaman
pemerintah
dalam
akuntansi
akrual

2. Tingkat
ketergantung
an
pemerintah
daerah
terhadap
bantuan
pemerintah
pusat

3. Lokasi
wilayah

4. Opisisi yang
kuat

5. Terpilihnya
kembali
walikota
yang lama

6. Akuntan
eksternal dan
akuntan
internal

7. Jumlah
temuan audit

8. Tipe auditor

Hasil penelitian menunjukan
rata-rata audit delay selama
228 hari. Hasil penelitian ini
juga memperlihatkan bahwa
audit delay memiliki
hubungan yang signifikan
dengan beberapa variabel
saja yaitu adanya oposisi
yang kuat, terpilihnya
kembali walikota lama,
adanya akuntan internal,
jumlah penduduk (variabel
kontrol), jumlah temuan dan
ukuran aset pemerintah.
Variabel penelitian yang
lainnya tidak memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap audit delay.

2.3 Model Penelitian

Sesuai dengan PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

sebagaimana diubah dengan PP No. 65 tahun 2010, lamanya audit delay akan

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah
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daerah kepada pemerintah pusat, yang mana akan merugikan pemerintah daerah

apabila pemerintah daerah tidak tepat waktu (terlambat) menyampaikan laporan

keuangannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang

mempengaruhi audit delay dengan variabel bebas berupa ukuran Pemerintah

Daerah yang diproksikan dengan banyaknya aset yang dimiliki, opini audit yang

didapat dan leverage (menggunakan debt to total asset ratio). Hubungan antar

variabel akan diperlihatkan dalam model penelitian pada gambar 1.

Gambar 1

Model Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Audit Delay

Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil, karena

Ukuran
Pemerintah
Daerah (X1)

Opini Audit
(X2)

Leverage
(X3)

Audit Delay
(Y)

(-)

(-)

(+)
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terdapat pengawasan dari investor dan menyangkut pada value perusahaan di

kemudian. Dalam konteks organisasi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota

besar yang cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar memungkinkan

pemerintahan untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan

daerah juga terdapat tekanan olitis yang dialami oleh birokrasi pemerintah lokal

tersebut untuk lebih transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dan pelaporan

keuangan (Siregar, 2015). Hal tersebut didukung oleh penelitian Courtis (1976),

penelitian Gilling (1977), penelitian Davies dan Whittered (1980) dalam Imam

(2001) yang menunjukkan bahwa audit delay memiliki hubungan negatif dengan

ukuran pemerintahan. Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar

melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset

yang lebih kecil, dikarenakan pemerintahan ini memiliki sumber daya atau aset

yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi,

sistem informasi yang lebih canggih, dan juga pengawasan yang ketat dari seluruh

pihak mengingat ukuran pemerintahan yang besar berarti terdapat banyak

stakeholder dan stokeholder didalamnya. Artinya, bahwa semakin besar aset

pemerintahan maka semakin pendek audit delay. Dengan asumsi tersebut, maka

diajukan hipotesis:

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit delay.

2.4.2 Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Delay

Opini Audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil atau

laporan keuangan tahunan pada akhir tahun, pendapat ini dapat menjadi sebuah

penilaian akan kesuksesan suatu kinerja baik keuangan/non-keuangan
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pemerintahan daerah. Terdapat 4 macam opini audit yang dikeluarkan oleh BPK

yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat. Opini wajar dengan pengecualian

(WDP), tidak wajar ataupun tidak mengemukakan pendapat dapat dianggap

sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan dan

hal ini didukung oleh McLelland & Giroux (2000) yang menyatakan bahwa opini

wajar dengan pengecualian (qualified opinion) merupakan sebuah pertanda buruk

bagi pengguna laporan keuangan, oleh karena itu proses pemeriksaan laporan

keuangan pemerintahan akan berlangsung lebih lama guna memastikan tidak ada

kekeliruan pada laporan keuangan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian

Payne dan Jensen (2000) yang menyatakan bahwa semakin buruk opini yang

didapatkan maka semakin lama kemungkinan terjadinya audit delay. Penelitian

lainnya dilakukan oleh Rachmawi, dkk. (2016) yang menunjukan bahwa ketika

suatu pemerintahan mendapatkan opini WTP maka pemerintahan daerah tersebut

akan berusaha untuk mempertahankan kinerjanya dengan tetap tepat waktu.

Pemerintah daerah yang tahun sebelumnya telah mendapatkan opini WTP tentu

akan berusaha untuk mempertahankan kinerjanya dengan tetap tepat waktu dalam

pelaporan keuangan. Dengan asumsi tersebut, maka diajukan hipotesis:

H2 : Opini Audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya audit delay.

2.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Audit Delay

Leverage adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengukuran tingkat leverage biasanya menggunakan debt to total asset ratio,
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pertama kali digunakan dalam penelitian audit delay oleh Carslaw dan Kaplan

(1991) dalam Siregar (2015). Hasil penelitian menemukan bahwa adanya

hubungan yang positif antara debt to asset ratio dengan audit delay. Debt to asset

ratio mengindikasikan kesehatan dari perusahaan, jika debt to asset ratio tinggi

maka hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan

keuangan. Biasanya pemerintahan akan mengurangi resiko dengan memundurkan

publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya.

Pemerintahan yang tidak sehat dapat memberikan asumsi ke masyarakat bahwa

pemerintahan dalam tingkat resiko yang tinggi. Dengan demikian, auditor akan

mengaudit laporan keuangan pemerintahan dengan seksama dan membutuhkan

waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan audit delay. Dengan asumsi

tersebut, maka diajukan hipotesis:

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap terjadinya audit delay.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder

yang digunakan oleh peneliti berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh

kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2013 dan 2014.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi untuk dilakukan penelitian adalah

pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pemilihan sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, dengan

kriteria antara lain:

1. Menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota

secara lengkap dengan variabel yang telah ditentukan pada tahun 2013-

2014.

2. Menyajikan tanggal hasil opini audit dari BPK.
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3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah audit delay.

Audit delay adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit

oleh auditor dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan

tanggal yang tercantum dalam laporan auditor (Carslaw dan Kaplan, 1991). Sesuai

dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan UU No. 15 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penelitian ini  meggunakan

perhitungan audit delay dihitung dari 150 hari (5 bulan) setelah tanggal tutup

buku yaitu tanggal 31 Desember. Merujuk pada penelitian yang dilakukan

Dewinta (2015) maka dalam penelitian ini variabel audit delay merupakan

variabel dummy yang diukur dengan nilai 1 untuk pemerintah daerah

kabupaten/kota yang mengalami audit delay dan nilai 0 untuk yang tidak

mengalami audit delay.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel stimulasi atau variabel yang

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

1. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan kondisi dimana pemerintahan daerah

dilihat seberapa besar aset yang dimiliki. Karena aset dapat menunjukkan
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sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa

depan diharapkan dapat diperoleh.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri (2012)

maka untuk mengukur ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini

menggunakan rumus sebagai berikut.

2. Opini Audit

Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar

yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma

atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Opini audit dapat diukur berdasarkan kategori pendapat yang diberikan oleh

auditor; poin 4 untuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian, poin 3 untuk Opini

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, poin 2 untuk Opini

Wajar Dengan Pengecualian, poin 1 untuk Opini Tidak Wajar dan poin 0

untuk Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat.

3. Leverage

Menurut Weill (2003) leverage merupakan proporsi yang menggambarkan

besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal

sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar

daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber

Ukuran Pemerintah Daerah = Ln Total Aset



27

utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari,

2009).

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Carslaw dan Kaplan (1991) dalam

Siregar (2015) maka untuk mengukur variabel leverage pada penelitian ini

menggunakan debt to total asset ratio, dengan rumus yang merujuk pada

literatur Kieso, dkk. (2011) sebagai berikut.

= Total HutangTotal Aset × 100%
3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis data pertama adalah statistik deskriptif dan korelasi antar variabel

penelitian yang menunjukkan nilai maksimum, minimum, mean dan standar

deviasi dari setiap variabel independen dan dependen yang dijabarkan dalam

bentuk statistik (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui

gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Audit Delay, Ukuran

Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Opini Audit dan Leverage.

3.4.2 Uji Hipotesis

Guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan memiliki pengaruh atau tidak,

pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi

logistik (logistic regression) karena menurut Ghozali (2013) metode ini cocok

digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal

(nominal atau non metrik). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu audit delay dengan dikategorikan menjadi pemerintah yang tidak

mengalami audit delay dan pemerintah daerah yang mengalami audit delay.
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Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel ukuran

pemerintah daerah, opini audit dan leverage mempengaruhi audit delay. Dalam

hal ini dapat dianalisis dengan Logistic Regression karena tidak perlu uji asumsi

klasik (normalitas, multikolinearitas, auotokorelasi, heteroskedastisitas) data pada

variabel bebasnya (Ghozali, 2013).

Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

AD = + Uk + OA + +
Keterangan: AD = Audit Delay

Uk = Ukuran Pemerintah Daerah

OA = Opini Audit

Lvrg = Leverage… = Koefisien regresi

= Standar error

3.4.2.1 Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit

Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa

data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model

dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and

Lemeshow Goodness of fit test statistics sama dengan atau kurang dari 0.05, maka

hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan

nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak

dapat memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2013).
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3.4.2.2 Overall Fit Model

Untuk menilai keseluruhan model (overall model fit) dengan menggunaan Log

likehood value yaitu dengan membandingkan antara -2 Log Likehood pada saat

model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2 Log Likehood (block number

= 0) dengan pada saat model memasukkan konstanta dan variabel bebas (block

number = 1). Apabila nilai -2 Log Likehood (block number = 0) > nilai -2 Log

Likehood (block number = 1), maka keseluruhan model menunjukkan model

regresi yang baik. Penurunan -2 Log Likehood menunjukkan model semakin baik

(Ghozali, 2013).

3.4.2.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi

variabel dependen. Koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai ukuran

pemerintah daerah, opini audit dan leverage terhadap audit delay pada

pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia periode tahun 2013 dan tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) sebagai

alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit

delay. Hipotesis yang diajukan terdukung dalam penelitian ini menunjukan

bahwa semakin besar aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin

pendek audit delay yang terjadi. Sesuai dengan data yang ada, pemerintah

daerah yang memiliki aset yang besar (Contoh: Surabaya) memiliki tenaga

akuntansi terampil yang lebih banyak dan menerapkan teknologi informasi

yang mutakhir pada perencanaan sampai dengan proses evaluasi dalam

pengelolaan keuangan daerahnya sehingga audit delay dapat dihindari.

Hasil ini penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah

daerah yang besar bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk

tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, karena unsur
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kepatuhan pada pemerintah pusat dan pengawasan dari agen (DPRD dan

masyarakat) mengharuskan pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam

penyampaian laporan keuangan.

2. Variabel opini audit terdukung dalam penelitian ini karena opini audit

berpengaruh terhadap audit delay, artinya pemerintah daerah yang

mendapat opini yang baik pada tahun sebelumnya akan mempertahankan

opini yang didapat. Hal ini tentu akan menghindarkan pemerintah daerah

pada kemungkinan untuk terjadi audit delay. Karena dalam

mempertahankan opini yang didapat pemerintah daerah dituntut untuk

semakin baik dalam melakukan pelaporan keuangan baik dari segi waktu

pelaporan maupun materi pelaporannya.

3. Variabel leverage tidak terdukung dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa debt to total asset ratio sebagai ukuran leverage mengindikasikan

tingkat kesehatan keuangan pemerintah. Dalam penelitian ini tingkat

kesehatan keuangan pemerintah tidak menyebabkan terjadinya audit delay.

Kesulitan keuangan yang mungkin dialami pemerintah daerah tidak

mengakibatkan pemerintah daerah tersebut terlambat dalam

menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, BPK sebagai pemeriksa

juga akan berusaha untuk menjalankan tugas auditnya tepat waktu. Hal ini

tentu sesuai dengan penerapan teori kepatuhan, pemerintah daerah juga

BPK wajib mematuhi seluruh peraturan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat terjadinya audit delay pada penyampaian

laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih pada
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posisi yang cukup baik, dari data tahun 2013 sampai dengan 2014 untuk total 764

kabupaten/kota di Indonesia terdapat 126 kabupaten/kota yang mengalami audit

delay dengan persentase sebesar 16,49%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini periode atau jangka waktu penelitian hanya dua tahun.

2. Penelitian ini menemukan perbedaan fenomena terjadinya audit delay

pada penyampaian laporan keuangan pemerintah provinsi dan fenomena

terjadinya audit delay pada penyampaian laporan keuangan pemerintah

daerah kabupaten/kota.

3. Penelitian ini hanya menguji tiga variabel, yaitu; ukuran pemerintah

daerah, opini audit dan leverage.

5.3 Saran

1. Untuk penelitian pada masa mendatang, disarankan untuk menambahkan

periode atau jangka waktu penelitian agar hasil yang diperoleh lebih sesuai

dan akurat.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan membagi/memisahkan wilayah-wilayah

kabupaten/kota di Indonesia menjadi wilayah barat, tengah dan timur atau

wilayah lama dan wilayah yang baru berdiri agar fenomena audit delay

yang didapat bisa diukur dan diteliti lebih spesifik.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari variabel baru atau

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi terjadinya audit

delay pada penyampaian laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di

Indonesia.
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