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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara jenis industri, 

profitabilitas, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap audit 

report lag. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Sampel penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling. Dari 30 perusahaan  21 dari perbankan dan 9  dari 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2012-2015. Penelitian ini 

menggunakan alat bantu SPSS 21. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Ukuran KAP 

dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. 

Sedangkan Jenis Industri, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh 

terdahap audit report lag. 

Kata kunci : audit report lag, jenis industri, profitabilitas, ukuran KAP, ukuran  

 perusahaan dan umur perusahaan. 

 

PENDAHULUAN 

 Laporan keuangan merupakan media informasi bagi penggunanya 

untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan,  menurut Ahmed dan 

Shakawat (2010) dalam Sumartini dan Widhiyani (2014). Laporan keuangan yang 



 

 

baik harus menerapkan standar akuntansi yang ada agar seluruh informasi yang 

diberikan entitas menjadi informasi yang terpercaya dan menggambarkan kondisi 

ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas yang bermanfaat 

bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor dan kreditor. Bagi inverstor 

informasi yang ada pada laporan keungan digunakan untuk memprediksi hal yang 

mungkin akan terjadi kepada perusahaan. Bagi kreditor laporan keuangan berguna 

untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman 

yang akan diberikan kreditor kepada perusahaan. 

Menurut Hery (2015:9) dalam bukunya yang berjudul “Analisis Lporan 

Keuangan”, menyebutkan informasi keuangan dikatakan relevan jika mempengaruhi 

pengambilan keputusan penggunanya, serta karakteristik kualitatif dari informasi 

yang relevan adalah bahwa informasi tersebut memiliki nilai umpan balik (feedback 

value), prediktif (predictive value), dan ketepatan waktu (timeliness). Di Indonesia, 

batas waktu pelaporan keuangan mengacu kepada peraturan Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) yang dikeluarkan pada 1 Agustus 

2012 yaitu peraturan XK6 pada lampiran Nomer:  Kep-431/BL/2012 yang 

menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya 

menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan akuntan kepada 

BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir 

(Tambunan,2014). Dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan perusahaan 

ke ke BAPEMAN dan LK tidak hanya untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki 



 

 

kepentingan terhadap informasi keuangan tetapi juga akan meningkatkan 

kepercayaan para pengguna laporan keuangan pada entitas. 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan cerminan kinerja 

yang baik pada perusahaan. Bagi para pengguna laporan keuangan ketepatan waktu 

pelaporan keuangan yang di berikan perusahaan merupakan tolak ukur informasi 

yang akan digunakan mereka untuk menentukan nilai baik atau buruknya perusahaan. 

Perusahaan yang tepat waktu dalam memberikan informasi dinilai baik dan yang 

tidak tepat waktu akan dinilai kurang baik. Lama atau tidaknya penyampaian laporan 

keuangan juga menentukan relevansi informasi yang disajikan. Dalam penelitiannya 

Murti dan Widhiyani (2016), menyebutkan laporan keuangan harus memenuhi empat 

karakteristik pokok agar informasi dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan yaitu dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), andal 

(reliable) dan dapat diperbandingkan (comparability). Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat disimpulkan terkait pada relevansinya informasi yang ada pada laporan 

keuangan dikatakan relevan jika di sampaikan tepat waktu serta bermanfaat bagi para 

pengguna laporan keuangan, sedangkan informasi di katakan tidak relevan apabila 

mengalami penundaan pada penyampaian laporan keuangan. 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dilihat dari tanggal tutup 

buku perusahaan sampai laporan auditor independen. Rentang waktu antara tanggal 

tutup buku perusahaan dengan tanggal dikeluarkannya opini auditor dapat diketahui 

lamanya waktu penyelesaian audit yang disebut Audit Report Lag. Mohamad-Nor et 

al. (2010), dalam Sumartini dan Widhiyani(2016). 



 

 

Penelitian mengenai Audit Report Lag telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parwati dan Suhardjo (2009). Menyatakan jenis 

industri, profitabilitas dan ukuran KAP berpengaruh terhadap Audit Report Lag. Hal 

ini berarti perusahaan finasial lebih memperpendek Audit Report Lag dibandingkan 

perusahaan manufaktur, tingkat keuntungan yang tinggi serta KAP yang berafiliasi 

dengan KAP Big Four dapat memperpendek Audit Report Lag. Namun tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Lianto dan Kusuma (2010), faktor jenis 

industri tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag. Dalam penelitian Ayushabrina 

dan Rahardjo (2014), variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Audit Report Lag namun tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Lianto dan Kusuma (2010) yang meyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Audit Report Lag dan variabel yang mempengaruhi Audit 

Report Lag yaitu variabel solvabilitas, profitabilitas, serta umur perusahaan. Variabel 

solvabilitas menunjukkan rasio hutang yang tinggi, tingkat profitabilitas yang tinggi, 

serta lama berdirinya perusahaan memiliki pengaruh lama atau tidaknya penyampaian 

laporan keuangan. 

 

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS 

 Signaling Theory 

 Signaling Theory mengemukanan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan signal kepada pengguna laporan keuangan. Signal ini berupa informasi 



 

 

mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Menurut Wijaya dan Rahardja (2010), menyebutkan manfaat dari adanya 

teori agensi adalah akurasi dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan 

keuangan kepada publik adalah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang 

bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor. 

 Dengan demikian, ketepatan waktu dalam penyampaian informasi tentang 

laporan keuangan sangatlah penting karena itu memberikan sinyal kepada para 

pengguna laporan keuangan apakah kinerja keuangan dalam perusahaan tersebut baik 

atau buruk, kemudian akan berdampak kepada harga saham dalam suatu perusahaan 

karena perusahaan yang terlambat dalam menerbitkan laporan keuangan maka 

memberikan pandangan kepada pengguna laporan keuangan bahwa perusahaan 

tersebut memperoleh Bad News dalam satu periode dan akan memperpanjang Audit 

Report Lag pada perusahaan tersebut karena perusahaan yang memperoleh Bad News 

biasanya menunda publikasi laporan auditnya. 

Agency Theory 

 Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Wijaya dan Rahardja (2010),  

hal yang dibahas dalam teori agensi adalah hubungan antara pemilik dan pemegang 

saham (Principal) dan manajemen (Agent). Dalam hal ini hubungan keagenan 

merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang 

lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut. 



 

 

Teori agensi digunakan untuk membantu komite audit untuk memahami 

konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen. Pemilik 

selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan manajemen 

perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka. Dengan adanya komite audit yang 

independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang 

disusun oleh manajemen yang dapat mengakibatkan audit report lag. Sekaligus dapat 

mengevaluasi kinerja manajemen sehingga akan menghasilkan laporan keuangan 

yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan (Wijaya dan Rahardja, 

2010). 

Audit Report Lag 

 Menurut Fitriyani, Prumatasari dan Maemunah (2014), Audit Report Lag 

adalah waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan sejak 

tanggal tutup buku perusahaan. Rentang waktu antara tanggal tutup buku perusahaan 

dengan tanggal dikeluarkannya opini auditor dapat diketahui lamanya waktu 

penyelesaian audit. Mohamad-Nor et.at (2010), dalam (Sumartini & Widhiyani, 

2014), menyebutnya sebagai Audit Report Lag.   

Profitabilitas 

 Menurut Lianto dan Kusuma (2010), Profitabilitas menunjukkan keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dapat diukur 

menggunakan rasio ROA (Return On Assets), Hery (2015:168) dalam bukunya yang 

berjudul “Analisis Laporan Keuangan” menyebutkan ROA merupakan rasio yang 



 

 

menunjukkan hasil (Return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan 

laba bersih. Dengan demikian rasio ROA merupakan salah satu alat untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan, dalam menghitung ROA dapat digunakan rumus: 

  

 

 

keterangan : 

 Net Profit   = Laba  Bersih 

 Total Assets  =  Total Aset 

Ukuran Kantor Akuntan Publik(KAP) 

 Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari 

menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya 

menurut Parwati dan Suhardjo (2009). KAP yang berafiliasi dengan the big four 

memperoleh insentif yang lebih besar dan memiliki sumber data yang lebih banyak 

serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penjadwalan audit. Kemudian 

KAP yang tidak berafiliasi dalam big four  seringkali ditemukan ketidakpatuhan 

pelaporan keuangan berdasarkan diskusi yang dilakukan SEC (Securities and 

Exchange Commission) Dwi (2007), dalam Parwati dan Suhardjo (2009). 

Kategori Akuntan Publik yang berafiliasi dengan the big four di Indonesia 

yaitu, sebagai berikut: 

Net Profit 

Total Assets 



 

 

1. KAP Price Waterhaouse Coopers, yang berafiliasi dengan KAP Drs. Hadi 

Sutanto & Rekan, Haryanto Sahari & Rekan. 

2. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Hans 

Tuanakota & Mustofa. 

3. KAP Ernst & Young, yang bekerjasama dengan KAP Prasetio, Drs. 

Sarwoko & Sanjaja. 

4. KAP KPMG (Klyneld Peat Marwick Geordeler), yang bekerjasama 

dengan KAP Sidharta-Sidharta & Widjaja. 

Ukuran Perusahaan 

Dalam mengukur suatu perusahaan daoat didasarkan pada nilai buku aset 

yang dimiliki perusahaan (Togashima dan Christiawan, 2014). Selain itu ukuran 

perusahaan dapat dilihat dari total nilai buku aset, nilai bersih kekayaan dan jumlah 

tenaga kerja. Semakin besar perusahaan tentu aktivitas perekonomian akan semakin 

kompleks dikarenakan dengan total aset yang besar memungkinkan perusahaan untuk 

mengolah aktivitas ekonomis di dalam perusahaan lebih jauh, sedangkan perusahaan 

yang tergolong kecil memiliki jangkauan aktivitas perusahaan yang juga kecil karena 

keterbatasan dana atau aset yang dimiliki, namun di sisi lain perusahaan kecil dengan 

jumlah aktivitas ekonomins yang sedikit tidak bisa dikatakan penyelesaian laporan 

keuangan ini semakin cepat dikarenakan staf dan sumber daya yang ada belum tentu 

bisa menunjang penyelesaian audit yang ada, sedangkan diperusahaan besar yang 

lebih mempunyai sumber daya yang besar sudah pasti memiliki staf yang lebih 



 

 

kompeten dan professional sehingga segala macam hal yang dapat menunjang 

penyelesaian audit akan lebih tersedia. 

Umur Perusahaan 

 Umur Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap Audit Report Lag terkait 

dengan scheduling lag dikarenakan sepenuhnya adalah tanggung jawab perusahaan 

dalam menyusun laporan keuangan (Togasima dan Christiawan, 2014). Menurut 

Kieso (2002) dalam Togasima dan Christiawan (2014) pada dasarnya, perusahaan 

didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas/panjang, tidak didirikan hanya 

untuk beberapa tahun saja. Berarti perusahaan didirikan dengan tujuan untuk selalu 

mengembangkan dan memperluas kinerja dan aktivitas perusahaan selama mungkin 

dengan tujuan mencari keuntungan sebesar mungkin oleh karena itu semakin tua 

umur perusahaan berarti semakin semakin lama proses audit yang dilakukan 

dikarenakan aktivitas perusahaan akan semakin kompleks. 

Jenis Industri 

Manurut Iskandar dan Trisnawati (2010), industri dapat dibedakan menjadi 

industri Finansial dan nonfinansial. Perbedaan jenis industri itu dapat menyebabkan 

perbedaan rentang waktu dalam penyelesaian proses audit. Perusahaan finansial 

biasanya mengumumkan laporan keuangannya kebih cepat karena hanya memiliki 

sedikit inventory. Selain itu penelitian Parwati dan Suhardjo (2009), perusahaan 

finansial lebih cepat melaporkan laporan keuangannya dibandingkan perusahaan 



 

 

industri (non finansial) yang memiliki aktiva persediaan fisik dalam jumlah yang 

signifikan untuk di audit. 

 Dalam penelitian ini diambil perusahaan finansial yaitu dari sub sektor 

Perbankan sedangkan perusahaan nonfinalsial yaitu dari perusahaan Industri Barang 

Konsumsi sub sektor Makanan dan Minuman, kemudian cara mengukur dari 

penelitian ini menggunakan variabel Dummy dimana perusahaan finansial di beri skor 

0 sedangkan nonfinansial diberi skor 1 mengambil penelitian Parwati dan Suhardjo 

(2009), yang mengatakan Jenis Industri berpengaruh terhadap Audit Report Lag.  

Hipotesis 

H1: Diduga Jenis Industri berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 

H2: Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 

H3: Diduga Ukuran KAP berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 

H4: Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit  Report Lag. 

H5: Diduga Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 

H6: Diduga Jenis Industri, Profitabilitas, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, 

dan  Umur Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Audit Report 

Lag. 

 



 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Metode Pengumpulan Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dari laporan keuangan 

perusahaan finansial subsektor perbankan dan perusahaan industri barang konsumsi 

subsektor makanan dan minuman yang listing di BEI tahun 2012-2015. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yaitu data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media peranatara ( diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain) yang dipublikasikan dari periode 2012, 2013, 2014, 2015. 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan finansial subsektor perbankan 

42 perusahaan dan perusahaan industri subsektor makanan dan minuman 17 

perusahaan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2012-2015, yaitu sebanyak 59 

perusahaan. 

 Pemilihan sampel dengan menggunakan metode Purposive sampling 

(berdasakaan kriteria) dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

kriteria yang ditentukan dengan pertimbngan sebagai berikut: 

KRITERIA SAMPEL PENELITIAN 

No Keterangan Jumlah Bank Food n 
Beverages 

1 Perusahaan finansial dari subsektor perbankan dan 59 42 17 



 

 

perusahan industri barang konsumsi subsektor makanan 

dan minuman yang listing di BEI periode 2012-2015. 

2 Perusahaaan yang tidak terdaftar di list shared pada fact 

book 2012-2015 berturut-turut. 

(17) (12) (5) 

3 Perusahaan yang mengalami kerugian dalam periode 

penelitian. 

(7) (6) (1) 

4 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan beserta informasi yang diperlukan dalam 

penelitian. 

(5) (3) (2) 

 Jumlah sampel penelitian 30 21 9 

 Jumlah tahun penelitian 4 

 Jumlah data perusahaan 120 

Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan hasil pengambilan sampling diatas maka dari 59 populasi yang 

diamati, hanya terdapat 30 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, 

sehingga sampel yang digunakan sebanyak 120 perusahaan finansial subsektor 

perbankan dan perusahaan industri barang konsumsi subsektor makanan dan 

minuman yang listing di BEI tahun 2012-2015. 

Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



 

 

Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Skala 

Pengukuran 

Pengukuran 

1 Audit Report 

Lag 

Rentang waktu 

penyelesaian audit  dilihat 

dari tanggal tutup buku 

perusahaan sampai tanggal 

yang tertera di laporan 

audit. 

Rasio  Hari dari tanggal 1 

januari sampai 

tanggal laporan 

penandatanganan 

audit 

2 Jenis Industri Pengelompokkan 

perusahaan berdasarkan 

bidang usaha tertentu. 

Nominal Jika nonfinansial 

diberi kode 1 dan 

jika finansial diberi 

kode 0. 

3 Profitabilitas Kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

Rasio ROA dilihat dari 

Laba  bersih setelah 

pajak dibagi dengan 

total aset. 

4 Ukuran KAP Dilihat dari apakah auditor 

yang di sewa perusahaan 

merupakan dari KAP yang 

berafiliasi dnegan big four 

atau tidak. 

Nominal Jika KAP yang 

berafiliasi dengan 

big four diberi kode 

1 dan jika tidak 

diberi kode 0. 

5 Ukuran 

Perusahaan 

Diukur dengan total aktiva 

perusahaan. 

Rasio SIZE = Total aktiva 

6 Umur 

Perusahaan 

Merupakan lama 

berdirinya perusahaan dari 

awal terdaftar di BEI 

sampai tahun penelitian. 

Rasio Dilihat dari IPO 

(Initial Public 

Offering) sampai 

dengan tahun 

penelitian. 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Metode Analisis 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana 



 

 

dan bagaimana arah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Untuk melakukan analisis 

data, peneliti menggunakan program analisis SPSS versi.21 for windows. Model 

persamaan regresi tersebut sebagai berikut: 

ARL = α + β1 IND + β2 PROF + β3 KAP + β4 SIZE + β5 AGES + e 

 Keterangan: 

 ARL =Audit Report Lag 

  α =Konstanta 

 β1..β5 =Koefisien regresi variabel independen 

 IND =Jenis Industri 

 PROF =Profitabilitas 

KAP =Ukuran KAP 

SIZE =Ukuran Perusahaan 

AGES =Umur Perusahaan 

e =Error 

 

 



 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Didalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu perusahaan Keuangan 

subsektor perbankan dan perusahaan industri barang konsumsi subsektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Keseluruhan data tersebut 

kemudian diambil sesuai kriteria berdasarkan metode Purposive Sampling, sehingga 

data yang terkumpul sebanyak 30 perusahaan dengan periode 4 tahun, yaitu dari 

tahun 2012-2015 berarti ada 120 data penelitian. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas merupakan salah satu pengujian dari asumsi klasik yang 

digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

ini bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu audit 

report lag, jenis industri, profitabilitas, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan umur 

perusahaan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

kolmogorov-smirnov normal atau tidak suatu distribusi ditentukan menggunakan nilai 

signifikansi dari hasil perhitungan SPSS. 

 

 

 



 

 

Hasil pengujian normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 120 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 14.42247387 

Most Extreme Differences 

Absolute .054 

Positive .047 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z .591 

Asymp. Sig. (2-tailed) .876 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS 21 

 

Berdasarkan pengujian kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai signifikansi 

variabel independen sebesar 0,876 yang berarti lebih besar dari pada 0,05. 

Kesimpulan dari hasil pengujian normalitas adalah bahwa nilai residual berdistribusi 

normal. 

Selanjutnya di lihat dari normal probability plot, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

normal probability plot 

 

 

 Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal karena 

plot mengikuti arah sumbu yang ada. 

 

Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolonieritas digunakan untuk mendeteksi apakah tidak terjadi 

korelasi yang tinggi antara variabel independen yang satu dengan variabel 

independen yang lainnya. Korelasi antara variabel independen ini dapat dideteksi 

dengan melhat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

 Hasil dari pengujian multikolonieritas sebagai berikut : 



 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 77.345 4.154  18.619 .000   

IND 5.156 4.677 .119 1.102 .273 .394 2.538 

ROA 50.556 36.857 .139 1.372 .173 .441 2.269 

KAP -11.592 3.471 -.249 -3.340 .001 .820 1.220 

SIZE -1.436E-013 .000 -.455 -6.095 .000 .817 1.224 

AGE -.123 .177 -.049 -.696 .488 .917 1.091 

a. Dependent Variable: ARL 

Sumber : Output SPSS 21 

 

 Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa variabel independen Jenis 

Industri (IND)  memiliki nilai tolerance 0,394 dan VIF 2,538,  Profitabilitas (ROA) 

memiliki nilai tolerance 0,441 dan VIF 2,269, Ukuran KAP (KAP) memiliki nilai 

tolerance 0,820 dan VIF 1,220, Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai tolerance 

0,817 dan VIF 1,224, Umur Perusahaan (AGE) memiliki nilai tolerance 0,917 dan 

VIF 1,091. Dari seluruh variabel independen tersebut diketahui bahwa kelima 

variabel memiliki nilai tolerance lebih dari > 0,1 dan nilai VIF kurang dari < 10 

berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolonieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 



 

 

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser dengan cara 

meregresikan nilai absolute terhadap variabel independen. Berikut hasil perhitungan 

uji glejser : 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10.372 2.408  4.308 .000 

IND -4.549 2.711 -.233 -1.678 .096 

ROA -16.197 21.363 -.100 -.758 .450 

KAP 3.389 2.012 .162 1.684 .095 

SIZE -1.018E-013 .000 -.043 -.443 .659 

AGE .038 .103 .034 .369 .713 

a. Dependent Variable: absut 

Sumber : Output SPSS 21 

 

 Dari hasil uji heteroskedastisitas di atas jelas menunjukkan bahwa tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen nilai Absolut Ut (AbsUt) terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas 

tingkat kepercayaan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari 

gejala heteroskedastisitas. 

 

 

 



 

 

Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan uji non-parametic test yaitu Run Test dengan melihat nilai signifikansi 

hasil uji statistik.  

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea 1.31619 

Cases < Test Value 60 

Cases >= Test Value 60 

Total Cases 120 

Number of Runs 55 

Z -1.100 

Asymp. Sig. (2-tailed) .271 

a. Median 

Sumber : Output SPSS 21 

  

 Dari table hasil uji autokorelasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

regrei bebas dari autokorelasi dilihat dari nilai signifikannya 0,271 yaitu lebih dari 

0,05. 

 Dengan terpenuhinya uji asumsi klasik seperti yang telah dipaparkan diatas, 

maka analisis regresi linear berganda layak digunakan dalam model penelitian karena 

persayaratan statistik terpenuhi. 



 

 

 

Uji Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda. 

Berikut merupakan hasil output spss yang menunjukkan nilai koefisien regresi: 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 77.345 4.154  18.619 .000 

IND 5.156 4.677 .119 1.102 .273 

ROA 50.556 36.857 .139 1.372 .173 

KAP -11.592 3.471 -.249 -3.340 .001 

SIZE -1.436E-013 .000 -.455 -6.095 .000 

AGE -.123 .177 -.049 -.696 .488 

a. Dependent Variable: ARL 

Sumber : Output SPSS 21 

 

 Berdasarkan table dapat dianalisis model regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

ARL  = 77,345 + 5,156 IND + 50,556 ROA – 11,592 KAP – 1,436E-013 SIZE –  

0,123 AGE + e 

 

ARL = Audit Report Lag 

IND =  Jenis Industri 



 

 

ROA = Return On Asset 

KAP = Ukuran Kantor Akuntan Publik 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

AGE = Umur Perusahaan 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa : 

ARL =  Nilai konstanta sebesar 77,345 mengidentifikasikan bahwa jika variabel 

independen yaitu Jenis Industri, Return On Asset, Ukuran KAP, Ukuran 

Perusahaan, dan umur perusahaan bernilai 0 maka nilai audit report lag 

77,345 hari. 

IND = Koefisien Jenis Industri 5,156. Hal ini menunjukkan bahwa jenis industri 

searah dengan audit report lag jika perusahaan yang menjadi sampel 

merupakan perusahaan non-keuangan maka akan menambah audit report lag 

sebesar 5,156 hari. 

ROA = Koefisiens Return On Aset (ROA) 50,556. Hal ini menunjukkan bahwa 

ROA searah dengan audit report lag jika nilai ROA bertambah sebesar 1 

(satu) satuan maka nilai audit report lag bertambah sebesar 50,556 hari. 

KAP = Koefisien Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) -11,592. Hal ini 

menunjukkan bahwa KAP berpengaruh negatif  dengan audit report lag jika 



 

 

KAP yang berafiliasi dengan big four akan mempercepat audit report lag 

11,592 hari. 

SIZE = Koefisien Ukuran Perusahaan (SIZE) -1,436E-013. Hal ini menunjukkan 

bahwa SIZE berpengaruh negatif terhadap audit report lag jika SIZE 

bertambah 1 (satu) satuan maka akan menurunkan audit report lag sebesar 

1,436E-013 hari. 

AGE = Koefisien Umur Perusahaan (AGE) sebesar -0,123. Hal ini menunjukkna 

bahwa AGE tidak searah dengan audit report lag. Jika AGE bertambah 1 

(satu) satuan maka akan mengurangi audit report lag sebesar 0,123 hari. 

4.3.1 Uji Statistik t 

 Uji ini bertujuan untuk melihat pengaruh masing masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria yang digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan 

membandingkan nilai t table dengan t hitung, jika nilai t hitung > t table maka H1 

diterima dan H0 ditolak dan membandingkan nilai sig alpha dengan probabilitas 5% 

atau 0,05. Jika sig < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Berikut hasil uji statistik  

t adalah sebagai berikut : 

 

 



 

 

Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 77.345 4.154  18.619 .000 

IND 5.156 4.677 .119 1.102 .273 

ROA 50.556 36.857 .139 1.372 .173 

KAP -11.592 3.471 -.249 -3.340 .001 

SIZE -1.436E-013 .000 -.455 -6.095 .000 

AGE -.123 .177 -.049 -.696 .488 

a. Dependent Variable: ARL 

Sumber : Output SPSS versi 21 

 Hasil analisis dari tabel pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dan t table. Hipotesis diterima jika t hitung > t table 

dan sig < 0,05. Nilai t hitung jenis industri (IND) adalah = 1,102. dengan tingkat 

probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 1,98099 dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih 

kecil dari t tabel, yaitu 1,102 < 1,98099. nilai sig sebesar 0,273 yang berarti lebih 

besar  dari probabilitas 0,05, yaitu 0,273 > 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak. 

Dengan demikian IND tidak berpengaruh terhadap audit report lag, sehingga 

hipotesis 1 ditolak. 

 Dari tabel hipotesis 2 dianalisis dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan t tabel. Hipotesis 2 terima jika nilai t hitung > t tabel dan nilai sig < 0,05. 

Nilai t hitung Return On Asset (ROA) = 1,372 dengan t tabel = 1,98099. Berarti nilai 

t hitung lebih kecil dari t tabel, t hitung 1,372 < 1,98099 t tabel, nilai sig lebih besar 



 

 

dari 0,05, sig  0,173 > 0,05 berarti H0 diterima dan H2 ditolak. Dapat disimpulkna 

bahawa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Sehingga 

hipotesis 2 ditolak. 

 Dari hasil statistik tabel hipotesis 3 dianalisis dengan membandingkan t 

hitung dan t tabel. Hipotesis 3 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diterima jika 

nilai t hitung > t tabel dan nilai sig < 0,05. Diketahui hasil statistik pada tabel 4.9 nilai 

t hitung = -3,340 dengan t tabel 1,98099, dengan dasar pengambilan keputusan –t 

hitung < - t  tabel, yaitu -3,340 < -1,98099 dan nilai sig 0,001 < 0,05. Berarti H3 

diterima dan H0 ditolak Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel KAP berpengaruh 

negarif terhadap audit report lag. Sehingga hipotesis 3 diterima. 

 Hasil analisis tabel  pengujian hipotesis 4 dengan membandingkan nilai t 

hitung dan t tabel serta nilai sig probabilitas 0,05. Hipotesis 4 diterima jika nilai t 

hitung > t tabel dan nilai sig < 0,05 berarti H4 diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan 

tabel 4.9 nilai t hitung variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) = -6,095 dan nilai t tabel 

1,98099 dan nilai sig 0,000, dengan dasar pengambilan keputusan –t hitung < - t tabel 

dan sig < 0,05. Yaitu -6,095 < - 1,98099 dan sig 0,000 < 0,005 berarti H4 diterima 

dan H0 di tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SIZE berpegaruh negatif 

terhadap audit report lag. Sehingga hipotesis 4 diterima. 

 Hasil analisis tabel  pengujian hipotesis 5 variabel Umur Perusahaan (AGE) 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel serta nilai sig < 0,05 



 

 

maka H5 diterima dan H0 ditolak. Dari tabel 4.9 dapat dianalisis nilai t hitung -0,696 

dengan nilai t tabel 1,98099 dengan nilai sig 0,488 > 0,05. Dengan dasar pengambilan 

keputusan – t hitung > - t tabel dan nilai sig < 0,05. Berati H5 ditolak dan H0 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Umur Perusahaan (AGE) tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Sehingga hipotesis 5 ditolak. 

Uji Statistik F 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Hasil ujinya sebagai berikut: 

Uji Statistik F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 22926.277 5 4585.255 21.117 .000b 

Residual 24752.923 114 217.131   

Total 47679.200 119    

a. Dependent Variable: ARL 

b. Predictors: (Constant), AGE, SIZE, ROA, KAP, IND 

Sumber : SPSS 21 

  

 Berdasarkan tabel  di atas, nilai f hitung lebih besar dari pada f tabel yaitu f 

hitung dengan df (N2) yaitu (n-k) =114 dari (120-6) dan df (N1) 2,29 yaitu k-1=5 dari 

(5+1)-1. Dimana n merupakan banyak sampel k merupakan banyak variabel x+y, 

serta nilai sig yang lebih kecil dari 0,05, yaitu 21,117 > 2,29 dan sig 0,000 < 0,005. 



 

 

Berarti H6 diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

 Uji ini bertujuan untuk mengukur kemapuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen, berikut hasil uji statistik: 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .693a .481 .458 14.735 

a. Predictors: (Constant), AGE, SIZE, ROA, KAP, IND 

Sumber : Output SPSS versi 21 

Berdasarkan variabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R² adalah 

0,458 atau 45,8%, Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Jenis Industri (IND), 

Profitabilitas (ROA), Ukuran KAP (KAP), Ukuran Perusahaan (SIZE) dan Umur 

Perusahaan (AGE) adalah sebesar 45,8% sedangkan 54,2% ditentukan oleh faktor 

lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

Pembahasan 

1. Pengaruh Jenis Industri (IND) terhadap Audit Report Lag 

 Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis pertama H1 ditolak dan disimpulkan bahwa jenis industri 

tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hasil penelitian ini didukung oleh 



 

 

penelitian Lianto dan kusuma (2010)  bahwa jenis industri tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

 Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Togashima dan Christiawan 

(2014) bahwa jenis industri tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Yang berarti 

perbedaan karakteristik perusahaan keuangan ataupun non-keuangan tidak 

mempengaruhi audit report lag hal ini dapat disebabkan karena umumnya personel 

atau staf professional yang ditugaskan yang mengaudit perusahaan-perusahaan 

tersebut cakap dan berpengalaman dalam bidangnya. Sehingga perbedaan dalam 

klasifikasi industri tidak berpengaruh kepada audit report lag. 

 Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga perusahaan akan memilih staf yang 

lebih berpengalaman untuk dipekerjakan sesuai bidangnya guna meminimalisir 

kesalahan kesalahan dan jika dihubungkan dalam penelitian ini guna untuk 

meminimalisir keterlambatan audit karena ketidak profesionalnya staf dan karyawan 

yang ada sehingga dapat melaporkan keuangan tepat waktu dan mempersingkat audit 

report lag. 

 Selain itu perusahaan harus melaporkan laporan auditan tepart waktu karena 

hal tersebut merupakan suatu kewajiban perusahaan dalam penyerahan laporan 

auditor sesuai depngan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan 

Lembaga Keuangan (LK) yang dikeluarkan pada 1 Agustus 2012 yaitu peraturan 

XK6 pada lampiran Nomer:  Kep-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa emiten atau 

perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya menjadi efektif wajib 



 

 

menyampaikan laporan keuangan dan laporan akuntan kepada BAPEPAM dan LK 

paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir (Tambunan,2014). 

 

2.  Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Audit Report Lag 

 Berdasarkan analisis uji statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis 2 ditolak dan diisimpulkan bahwa return on asset  tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Astuti (2016) bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. Karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah juga 

cenderung melaporkan laporan keuangan dengan cepat guna meningkatkan 

kepercayaan pengguna laporan keuangan perusahaan, penelitian ini juga sesuai 

dengan hasil penelitian Togashima dan Christiawan (2014) yang mengatakan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Dikarenakan ketepatan 

waktu dalam penyampaian laporan keuangan sudah jelas diatur dalam peraturan 

BAPEPAM paling lama perusahaan harus melaporkan laporan keuangan pada akhir 

bulan ke 4 (empat) atau 120 (seratus dua puluh) hari.  

 Pada dasarnya ketepatan waktu dipengaruhi oleh seberapa besar rasa 

tanggung jawab suatu perusahaan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

oleh Bapepam mengenai keterbukaan informasi khususnya mengenai ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan dan seberapa besar tanggung jawab 

perusahaan dalam memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada 

masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Astuti, 2016). 



 

 

 

3. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Audit Report Lag 

 Berdasarkan hasil analisis statistik hipotesis 3 (H3) diterima dan disimpulkan 

bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Jika perusahaan 

pengaudit laporan keuangan merupakan KAP yang tergabung kepada big four maka 

audit report lag akan semakin singkat. Begitu juga sebaliknya, jika bukan dari 

anggota big four maka audit report lag nya akan bertambah. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Parwati dan Suhardjo (2009), Iskandar dan 

Trisnawati (2010), Primsa, Subagyo dan Trigan (2012) yang menyataka bahwa 

Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

 Penelitian ini juga didukung penelitian dari Fitriyani, Permatasari dan 

Memunah (2014), hasil dari peneliti ini mengemukakan bahwa bahwa Ukuran KAP 

berpengaruh negarif terhadap audit report lag karena apabila perusahaan mengaudit 

pada perusahaan yang termasuk kantor akuntan publik big four maka akan dapat 

mempersingkat audit report lag karena staf dan akuntan yang bekerja di KAP big 

four lebih cekatan dan lebih professional dalam menyelesaikan tugas pengauditan 

karna KAP big four lebih terpandang dan memiliki reputasi yang baik sehingga 

pekerjaan akan lebih cepat dan professional. Karena jika mereka terlambat 

menyelesaikan pekekerjaan akan berdampak buruk pada reputasi mereka. 

 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Audit Report Lag 



 

 

 Dari hasil analisis statistik dalam penelitian ini hipotesis 4 (H4) diterima yang 

berarti bahwa SIZE berpengaruh terhadap audit report lag.  Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Togashima dan Christiawan (2014) yang menyatakan bahwa SIZE 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

 Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Ayushabrina dan 

Rahardjo (2014), yang menyatakan SIZE berpengaruh negatif terhadap audit report 

lag dikarenakan perusahaan besar yang memiliki aset besar akan mempunyai 

pengelolaan ekonomis perusahaan yang luas, sehingga akan mendapat banyak 

perhatian dari luar perusahaan, seperti calon investor, badan pengawas keuangan dan 

lain-lain, oleh karena itu perusahaan besar akan cenderung bekerja secara efektif guna 

meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi sehingga tidak akan 

mengurangkan tingkat kepercayaan dari pihak lain yang akan berdampak pada 

kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu pada perusahan besar akan 

cenderung mengurangi audit report lag. 

 

5.  Pengaruh Umur Perusahaan (AGE) terhadap Audit Report Lag 

 Pada hasil analisis statistik penelitian hipotesis 5 (H5) ditolak yang berarti 

AGE tidak berpengaruh terhadap audit report lag, hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian dari Puspatama (2014) yang menyatakan AGE tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. Karena umur semakin tua umur perusahaan maka akan bertambah 

pengalaman dalam menjalankan aktivitas perusahaan, baik itu kondisi internal 

perusahaan tetapi juga kondisi eksternal perusahaan, umur perusahaan yang sudah 



 

 

matang dianggap mampu menyelesaikan aktivitas perusahaan dengan baik, hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa AGE tidak berpengaruh terhadap audit report lag 

perusahaan. Karena baik perusahaan yang lama berdiri ataupun yang baru berdiri 

apabila mempunyai sistem manajemen yang bagus maka hal tersebut akan sangat 

membantu auditor dalam penyelesaian proses auditnya. 
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