
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERISTAS AIRLANGGA 

 

vii 
TESIS  ADOPSI SAK BERBASIS....  RIZAL MAWARDI 

ABSTRAK 
 

 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2012 mengeluarkan keputusan perubahan 

kebijakan adopsi SAK berbasis IFRS secara voluntary menjadi mandatory. Adopsi 

SAK berbasis IFRS secara mandatory berdampak pada peningkatan kompleksitas 

praktik akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menguji apakah 

terjadi peningkatan atau penurunan audit delay yang disebabkan faktor internal dan 

eksternal perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis statistik 

deskriptif dan perbandingan koefisien determinasi (R2) untuk membuktikan dampak 

peningkatan / penurunan audit delay  dari fenomena perubahan adopsi SAK berbasis 

IFRS serta analisis model regresi berganda pada periode adopsi SAK berbasis IFRS 

secara voluntary atau mandatory. Hasil analisis deskriptif menunjukan temuan 

perbandingan rata-rata audit delay pada perusahaan manufaktur di Indonesia adalah 

sama antara periode adopsi SAK berbasis IFRS secara voluntary dan mandatory yaitu 

76 hari. Perbandingan hasil koefisien determinasi R
2 

= 0,194 pada periode adopsi 

SAK berbasis IFRS secara voluntary dan koefisien determinasi R
2
 = 0,264 pada 

periode adopsi SAK berbasis IFRS secara mandatory. Analisis model regresi 

berganda menunjukan temuan faktor yang mempengaruhi audit delay pada periode 

adopsi SAK berbasis IFRS secara voluntary adalah keahlian keuangan komisaris, 

komisaris wanita, ukuran komite audit, ukuran kantor akuntan publik dan opini audit 

sedangkan faktor determinasi yang mempengaruhi audit delay pada periode adopsi 

SAK berbasis IFRS secara mandatory adalah keahlian keuangan komisaris, direksi 

independen, ukuran komite audit, rapat komite audit, dan ukuran kantor akuntan 

publik. Temuan ini berimplikasi pada pembuktian secara empiris teori Agensi dan 

teori Ceilling Glass terhadap praktik pelaksanaan audit. 
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