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Abstrak  

 Pada penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa 

pengaruh antara Ukuran Perusahaan, Leverage, Spesialisasi Industri Auditor, Klasifikasi 

Industri dan Kepemilikan Institusional terhadap Audit Report Lag. Populasi dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive 

sampling yang menghasilkan 15 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2013-2015. 

 Hasil penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa parsial Ukuran 

Perusahaan dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap Audit Report Lag.  

Secara silmutan Ukuran Perusahaan, Leverage, Spesialisasi Industri Auditor, Klasifikasi 

Industri dan Kepemilikan Institusional terhadap Audit Report Lag. Ini dibuktikan dari uji 

Koefisien Determinasi dengan nilai adjusted R
2
 sebesar 0,506 hal ini menunjukkan 50,6% 

Audit Report Lag di pengaruhi oleh Ukuran Perusahaan, Leverage, Spesialisasi Industri 

Auditor, Profitablitas, Klasifikasi Industri dan Kepemilikan Institusional. Dan sisanya 49,4 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  

 

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Leverage, Spesialisasi Industri Auditor, Profitablitas, 

Klasifikasi Industri, Kepemilikan Institusional dan Audit Report Lag. 

 

 

 



PENDAHULUAN  

Pesatnya perkembangan jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal 

berdampak pada peningkatan permintaan atas audit laporan keuangan oleh auditor 

independen. Laporan keuangan menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Banyak pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan seperti manajemen, pemegang saham, 

kreditor, pemerintah, dan lainnya. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka 

dalam satuan moneter (Fahmi, 2014). 

Salah satu indikator utama untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

memberikan informasi yang relevan adalah ketepatan waktu/ timeliness yaitu tersedia saat 

pemakai laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan. Apabila terdapat 

penundaan dalam penyajian laporan keuangan maka informasi yang dihasilkan laporan 

keuangan akan kehilangan relevansinya bagi pengguna informasi keuangan terutama investor 

dalam membuat keputusan investasi. Laporan keuangan auditan merupakan media yang 

digunakan manajemen dalam berkomunikasi dengan lingkungannya, dalam laporan tersebut 

auditor  menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan (Mulyadi, 

2008:12). 

Sesuai dengan regulasi yang diatur di Indonesia, penyampaian laporan keuangan 

berkala secara tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Bedasarakan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: 

29/POJK.04/2016 pasal 7 ayat (1) tentang Penyampaian Laporan Tahunan yang menyatakan 

bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas 

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

Apabila perusahaan tidak memnuhi peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi 

administratif. Sesuai dengan POJK Ketentuan Sanksi  pasal 19 ayat (1)  dengan tidak 

mengurangi ketentuan pidana dibidang  pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang 

mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 

ketentuan tersebut berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar 

sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan 

izin usaha, pembatan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. 

Dalam POJK tentang Ketentuan Penutup pasal 22 menyatakan bahwa keputusan 

ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 

tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 



Publik beserta Peraturan Nomor X.K.6 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 

Dalam penelitian yang dilakukan Putri (2014), ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap audit report lag. Leverage berpengaruh terhadap audit report lag dalam penelitian 

yang dilakukan Febrianty (2011). Penelitian Lianto dan Kusuma (2010), membuktikan 

profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian Agatha (2013), kepemilikan 

institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. 

Perbedaan karakteristik industri dapat menyebabkan perbedaan rentang waktu penyelesaian 

proses audit. Parwati dan Suhardjo (2009), membuktikan klasifikasi industri berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS 

Teori Agency  

Hubungan antara agen sebagai pihak pengelola perusahaan dan prisipal sebagai 

pemilik yang terkait dalam sebuah kontrak dijelaskan dalam teori keagenan (agency theory). 

Agen sebagai pihak yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan 

pengambilan keputusan perusahaan harus bertanggungjawab melalui penyajian laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen (Rustiarini & Sugiarti, 2012). Dengan 

demikian teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai pemegang 

pengambilan keputusan dan manajemen mengatur tata kelola perusahaan serta menyusun 

laporan keuangan. 

Audit Report Lag 

Audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan 

auditan. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi 

tersebut untuk dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi pasar terhadap kelambatan 

informasi dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada 

informasi yang dipublikasikan (Purwanti & Suhardjo, 2009). 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan terbagi menjadi perusahaan besar, perusahaan menengah dan 

perusahaan kecil. Bangun et. al, (2012), mengemukakan besar kecilnya perusahaan dapat 

diukur berdasarkan total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, 

dan sebagainya. Febrianty (2011), mengemukakan, beberapa penelitian berargumen bahwa 

perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber 



informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, sistem 

pengendalian yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan 

masyarakat, sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat melaporkan laporan 

keuangan auditannya ke publik. Dengan demikian perusahaan yang memiliki asset yang lebih 

besar akan melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset 

lebih kecil. 

Leverage 

Rasio leverage menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial. Dalam penelitian ini untuk mengukur rasio leverage dengan menggunakan debt to 

total asset ratio, membandingkan total utang dengan total aset. Dari rasio leverage dapat 

diketahui kemampuan perusahaan untuk mebayar semua utang baik jangka panjang maupun 

jangka pendek dari aset perusahaan tersebut (Fahmi, 2014:127). Dengan demikian, debt to 

total asset  mengindikasikan kesehatan finansial dari perusahaan. 

Spesialisasi Industri Auditor 

Rustiarini dan Sugiarti (2013), mengemukakan Kantor Akuntan Publik (KAP) 

merupakan badan usaha yang memberikan jasa bagi perusahaan yang ingin menyampaikan 

suatu laporan atau infomasi akan kinerjanya kepada publik agar lebih akurat dan terpercaya. 

Perkembangan berbagai industri menuntut auditor tidak hanya memiliki pengetahuan dalam 

pengauditan, melainkan juga mengenai industri klien. Auditor memerlukan pengalaman yang 

baik atas industri klien dikarenakan banyak industri memiliki aturan akuntansi yang khas. 

Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016 : 192). 

Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas 

manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan karena laba yang dihasilkan 

perusahaan dapat menjadi informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan. Dalam 

penelitian ini, ukuran profitabilitas menggunakan ROA (Return On Asset).  

 

 

 

Klasifikasi Industri 



Klasifikasi industri merupakan pengelompokan perusahaan pada bidang usaha 

tertentu. Banyak cara untuk mengelompokkan jenis industri, antara lain berdasarkan bidang 

usaha dan jasa yang diberikan. 

Industri penghasil bahan baku terbagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu pertanian dan 

pertambangan. Adanya perbedaan dalam karakteristik industri akan menyebabkan perbedaan 

rentang waktu penyelesaian proses audit dan penyampaian laporan keuangan kepublik. 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kondisi di mana institusi atau lembaga 

eksternal yang turut memiliki saham di dalam perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa 

institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Keberadaan investor 

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap 

keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam 

pengambilan yang strategis perusahaan.  

Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian  dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

H1: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag 

H2: Diduga leverage berpengaruh terhadap audit report lag 

H3: Diduga spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap audit report lag 

H4: Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag 

H5: Diduga klasifikasi industri berpengaruh terhadap audit report lag 

H6: Diduga kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap audit report lag 

METODE PENELITIAN  

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Penghasil Bahan Baku yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 yaitu 60 perusahaan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan penghasil bahan baku selama tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015. Teknik pengambilan dalam penelitian pakai metode purposive sampling yaitu 

metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kreteria-kreteria 

tertentu (Siregar, 2013:33).  

1. Perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) secara berturut-turut periode 2013, 2014 dan 2015. 



2. Perusahaan penghasil bahan baku tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan 

menggunakan mata uang Rupiah dengan tanggal tutup buku 31 Desember pada 

tahun 2013, 2014 dan 2015. 

3. Laporan keuangan perusahaan penghasil bahan baku tersebut dalam kondisi laba 

positif pada tahun 2013, 2014 dan 2015. 

4. Menampilkan data dan informasi lengkap yang digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit report lag pada periode 2013,2014 

dan 2015. 

Variabel dan Pengukuran  

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah: Audit Report Lag. Sedangkan 

variabel independen dalam penelitian ini meliputi: Ukuran Perusahaan, Leverage, Spesialisasi 

Industri Auditor, Klasifikasi Industri dan Kepemilikan Institusional. 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total nilai asset yang dimiliki 

perusahaan. Pengukuran ini dihitung dengan natural log berdasarkan total asset yang dimiliki 

setiap perusahaan sampel. Pengukuiran ini mengacu kepada penenlitian yang telah dilakukan 

(Putri, 2014). 

                             

Leverage 

Leverage dapat diukur menggunakan debt to total asset  ratio dengan 

membandingkan total utang dengan total aset (Fahmi,2014:127). 

           
                 

           
 

Spesialisasi Industri Auditor 

Spesialisasi industri auditor diukur menggunakan perbandingan jumlah KAP yang 

sama dengan keseluruhan jumlah perusahaan dalam suatu industri tertentu. Auditor spesialis 

industri pada KAP memiliki pangsa pasar sedikitnya 15% pada industri tertentu sedangkan 

auditor nonspesialis industri memiliki pangsa pasar kurang dari 15% pada industri tertentu. 

Pengukuran ini berdasar pada penelitian Putri (2014) dan Rustiarini dan Sugiarti (2013). 



Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, untuk auditor spesialisasi industri diberi 

kode 1 sedangkan auditor nonspesialis diberi kode 0. 

Profitabilitas 

Dalam penelitian ini variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA 

(Return on Aset) membandingkan laba bersih dengan total asset (Hery, 2016). 

    
           

           
 

Klasifikasi Industri 

Dalam penelitian ini variabel klasifikasi industri diukur dengan menggunakan skala 

nominal. Kategori untuk sektor pertambangan diberi kode 1 dan sektor pertanian diberi kode 

2. Berdasarkan penelitian (Putri, 2014). 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur 

dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. 

Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Agatha, 2013): 

   
                                    

                         
 

Metode Analisis Data 

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier 

berganda (multiple linear regression), yaitu suatu metode statistik untuk menyusun hubungan 

fungsional antara dua variabel (Fahmi, 2014:183).  

 

 

 

Keterangan: 

ARL  : Audit Report Lag 

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

LEV  : Leverage 

SPEC  : Spesialisasi Industri Auditor 

PROF  : Profitabilitas 

KI  : Kepemilikan Institusional 

α  : Konstanta 

𝐴𝑅𝐿   𝛼 +  𝛽1 𝑆𝐼𝑍𝐸 +  𝛽2 𝐿𝐸𝑉 +  𝛽3 𝑆𝑃𝐸𝐶 +  𝛽4 𝑃𝑅𝑂𝐹 + 𝛽6 𝐾𝐼 +  𝜀 

 



β1 ... β5 : Koefisien Regresi 

ε  : Kesalahan atau Error 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa 

pengaruh antara Ukuran Perusahaan, Leverage, Spesialisasi Industri Auditor, Klasifikasi 

Industri dan Kepemilikan Institusional terhadap Audit Report Lag.  Populasi dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive 

sampling yang menghasilkan 15 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2013-2015.  

 Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta 

kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. 

Analysis of Variance 

Hasil Levene Test of Equality of Error Variance 

Tabel 4.2 

Output Levene Test of Equality of Error Variance 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable: ARL(Y) 

F df1 df2 Sig. 

.443 1 43 .509 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + X5 

Sumber: Output SPSS 

Hasil uji levene menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 0,443 dan tidak signifikan 

pada 0,05 yang berarti hipotesis H0 diterima yang menyatakan variance sama. 

Hasil Test of Between-Subject Effects 

Tabel 4.3 

Output Tests of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: ARL(Y) 



Source Type III Sum 

of Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected 

Model 
105.781

a
 1 105.781 .220 .641 

Intercept 211288.181 1 211288.181 439.528 .000 

X5 105.781 1 105.781 .220 .641 

Error 20670.796 43 480.716   

Total 238903.000 45    

Corrected 

Total 
20776.578 44 

   

a. R Squared = .005 (Adjusted R Squared = -.018) 

Sumber: Output SPSS 

Hasil uji menunjukkan nilai F hitung sebesar 439,528 untuk intercept dan tidak 

signifikan pada 0,05, begitu juga dengan variabel klasifikasi industri dengan nilai F sebesar 

0,220 dan tidak signifikan pada 0,05. Oleh karena variabel klasifikasi industri tidak signifikan 

pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi industri tidak mempengaruhi audit 

report lag. 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas pada Model Regresi 

Tabel 4.4 

Output Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 14.38011698 

Most Extreme Differences 

Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .490 

Asymp. Sig. (2-tailed) .970 



a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Ouput SPSS 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa  nilai residual terdistribusi normal dengan nilai 

signifikan yaitu 0,970 > 0,05. Menunjukkan bahwa    ditolak dan     diterima sehingga 

membuktikan bahwa analisis data dapat dilanjutkan karena residual telah terdistribusi normal. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 22.682 11.847  1.915 .063 

Ukuran 

Perusahaan/Total 

Aset(X1) 

-3.092E-

013 
.000 -.293 -1.663 .104 

DAR(X2) -7.376 9.401 -.173 -.785 .437 

SPEC(X3) 1.557 3.268 .092 .476 .636 

PROF(X4) -12.425 30.348 -.071 -.409 .684 

KI(X6) -8.116 13.445 -.112 -.604 .550 

a. Dependent Variable: ABST 

Sumber: Output SPSS 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa masing-masing variabel Ukuran Perusahaan 

(SIZE), Leverage (LEV), Profitabilitas (PROF), Spesialisasi Industri Auditor (SPEC) dan 

Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka     

diterima dan ini berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

 

 

 



Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Ukuran 

Perusahaan/Total 

Aset(X1) 

.705 1.419 

DAR(X2) .448 2.232 

SPEC(X3) .590 1.694 

PROF(X4) .732 1.367 

KI(X6) .635 1.574 

a.Dependent Variable: ARL(Y) 

Sumber: Output SPSS 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa masing-masing variabel Ukuran Perusahaan 

(SIZE), Leverage (LEV), Profitabilitas (PROF), Spesialisasi Industri Auditor (SPEC), 

Klasifikasi Industri (IND) dan Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai Tolerance Value 

> 0,10 dan nilai VIF < 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada mulitikolinieritas antar 

variabel independen dalam model regresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 .75746 

Cases < Test Value 22 

Cases >= Test Value 23 

Total Cases 45 

Number of Runs 26 

Z .607 

Asymp. Sig. (2-tailed) .544 

a. Median 

Sumber: Output SPSS 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai test adalah 0,75746 dengan probabilitas 0,544 

lebih besar dari pada 0,05 dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi 

autokorelasi antar nilai residual. 

 

Pengujian Hipotesis 

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Tabel  4.9 

Hasil Uji Signifkan Simultan (Uji Statistik F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 11677.916 5 2335.583 10.011 .000
b
 

Residual 9098.662 39 233.299   

Total 20776.578 44    

a. Dependent Variable: ARL(Y) 

b. Predictors: (Constant), KI(X6), SPEC(X3), PROF(X4), Ukuran 

Perusahaan/Total Aset(X1), DAR(X2) 

Sumber: Output SPSS 



Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai         sebesar 10,011 >        2,31 dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti    ditolak dan    diterima, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kelima variabel ukuran perusahaan, leverage, spesialisasi industri auditor, 

profitabilitas dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap audit report 

lag. 

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik T) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Signifikan Parsial ( Uji Statistik T) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 35.441 21.932  1.616 .114 

Ukuran 

Perusahaan/Total 

Aset(X1) 

-2.195E-

012 
.000 -.805 -6.377 .000 

DAR(X2) .522 17.404 .005 .030 .976 

SPEC(X3) -.428 6.050 -.010 -.071 .944 

PROF(X4) -102.207 56.182 -.225 -1.819 .077 

KI(X6) 89.472 24.890 .478 3.595 .001 

a. Dependent Variable: ARL(Y) 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Pengujian Hipotesis 1  

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan secara parsial ukuran perusahaan (SIZE) 

memiliki nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan nilai         6,377 >        2,02269 sehingga    

ditolak dan menerima   , maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap audit report lag.  

Pengujian Hipotesis 2 



Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan secara parsial leverage (DAR) memiliki 

nilai signifikan 0,976 > 0,05 dan nilai         0,030 <         2,02269 sehingga    diterima 

dan menolak   , maka dapat disimpulkan leverage tidak berpengaruh signifkikan terhadap 

audit report lag.  

Pengujian Hipotesis 3 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan secara parsial spesialisasi industri auditor 

(SPEC) memiliki nilai signifikan 0,944 > 0,05 dan nilai         0,071 <        2,02269 

sehingga    diterima dan menolak   , maka dapat disimpulkan spesialisasi industri auditor 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. 

Pengujian Hipotesis 4 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan secara parsial profitabilitas (PROF) 

memiliki nilai signifikan 0,077 > 0,05 dan nilai         1,819 <        2,02269 sehingga    

diterima dan menolak   , maka dapat disimpulkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit report lag. 

Pengujian Hipotesis 5 

Test of Between-Subject Effects 

Hasil uji menunjukkan nilai F hitung sebesar 439,528 untuk intercept dan tidak 

signifikan pada 0,05, begitu juga dengan variabel klasifikasi industri dengan nilai F sebesar 

0,220 dan tidak signifikan pada 0,05. Oleh karena variabel klasifikasi industri tidak signifikan 

pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi industri tidak mempengaruhi audit 

report lag. 

Pengujian Hipotesis 6 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan secara parsial kepemilikan institusional (KI) 

memiliki nilai signifikan 0,01 < 0,05 dan nilai         3,595 >        2,02269 sehingga    

ditolak dan menerima   , maka dapat disimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap audit report lag. 

Pembahasan 

Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) Terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan pengujian secara parsial variabel ukuran perusahaan (SIZE) 

menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai         6,377 >        

2,02269 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan demikian hipotesis satu (H1) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh signifikan terhadap audit report lag 



perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2013, 2014 dan 2015 

diterima.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri (2014) dan Indriyani dan 

Supriyati (2012), yang menyimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh 

terhadap audit report lag. Sedangkan penelitian Parwati dan Suhardjo (2009) dan Lianto dan 

Kusuma (2010), menyimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh 

terhadap Audit Report Lag.  

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek audit report lag. Hal ini 

dikarenakan perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf 

akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian yang lebih kuat, 

adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat. Perusahaan yang 

memiliki asset yang lebih besar akan melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki aset lebih kecil. 

Pengaruh Leverage (LEV) Terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan pengujian secara parsial variabel leverage (LEV) menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,976 > 0,05 dan nilai 

        0,030 <         2,02269 dengan demikian hipotesis satu (H2) menyatakan bahwa 

leverage (LEV) berpengaruh signifikan terhadap audit report lag perusahaan penghasil bahan 

baku yang terdaftar di BEI periode 2013, 2014 dan 2015 ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Indriyani dan Supriyati (2012) 

dan Putri (2014), yang menyimpulkan bahwa leverage (LEV) berpengaruh terhadap audit 

report lag.  

Dari rasio leverage dapat diketahui kemampuan perusahaan untuk mebayar semua 

utang baik jangka panjang maupun jangka pendek dari aset perusahaan tersebut. Pada 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini total aset yang dimiliki perusahaan dalam 

jumlah yang besar dapat memenuhi kewajiban financial perusahaan yaitu membayar utang 

jangka panjang maupun jangka pendek. 

Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor (SPEC) Terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan pengujian secara parsial variabel spesialisasi industri auditor (SPEC) 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,944 > 

0,05 dan nilai         0,071 <        2,02269 dengan demikian hipotesis satu (H3) 

menyatakan bahwa Spesialisasi Industri Auditor (SPEC) tidak berpengaruh signifikan 



terhadap audit report lag perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di BEI periode 

2013, 2014 dan 2015 ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Rustiarini dan 

Sugiarti (2011) dan Putri (2014), spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap audit 

report lag.  

Auditor memerlukan pengalaman yang baik atas industri klien dikarenakan banyak 

industri memiliki aturan akuntansi yang khas sehingga dengan pengetahuan yang lebih dalam 

yang dimiliki oleh auditor maka memberikan kualitas audit yang lebih baik. 

Pengaruh Profitabilitas (PROF) Terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan pengujian secara parsial variabel Profitabilitas (PROF) menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,077 > 0,05 dan nilai 

        1,819 <        2,02269 dengan demikian hipotesis satu (H4) menyatakan bahwa 

Profitabilitas (PROF) berpengaruh signifikan terhadap audit report lag perusahaan penghasil 

bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2013, 2014 dan 2015 ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Lina Anggraeny Parwati dan 

Suhardjo (2009) dan Lianto dan Kusuma (2010), Profitabilitas (PROF) berpengaruh terhadap 

audit report lag. Sedangkan pada penelitian Putri  (2014), Indriyani dan Supriyati (2012) dan 

Agatha (2013), Profitabilitas (PROF) tidak berpengaruh terhadap audit report lag.  

Dalam penelitian ini, ukuran profitabilitas menggunakan ROA (Return On Asset). 

Return On Asset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dan bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan 

operasional perusahaan karena laba yang dihasilkan perusahaan dapat menjadi informasi bagi 

investor dalam pengambilan keputusan.  

Pengaruh Klasifikasi Industri (IND) Terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan pengujian Tests of Between-Subjects Effects variabel Klasifikasi 

Industri (IND) menunjukkan hasil yang tidak signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai F 

hitung sebesar 0,220 nilai signifikan 0,641 yang lebih besar dari 0,05 dengan demikian 

hipotesis satu (H5) menyatakan bahwa Klasifikasi Industri (IND) berpengaruh signifikan 

terhadap audit report lag perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di BEI periode 

2013, 2014 dan 2015 ditolak. 

Perbedaan dalam karakteristik industri akan menyebabkan perbedaan rentang 

waktu penyelesaian proses audit dan penyampaian laporan keuangan kepublik. Dalam 

penelitian ini, Klasifikasi Industri (IND) tidak berpengaruh terhadap audit report lag 



mendukung penelitian Putri (2014), yang menyatakan bahwa Klasifikasi Industri (IND) tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Dengan demikian, Klasifikasi Industri (IND) tidak 

dapat digunakan untuk mengukur audit report lag. 

Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) Terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan pengujian secara parsial variabel Kepemilikan Institusional (KI) 

menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,01 < 0,05 

dan nilai         3,595 >        2,02269 dengan demikian hipotesis satu (H6) menyatakan 

bahwa Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh signifikan terhadap audit report lag 

perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2013, 2014 dan 2015 

diterima. 

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini 

disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis perusahaan. 

Semakin banyak kepemilikan saham diperusahaan maka semakin memperlambat proses 

audit. Dalam penelitian ini Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh terhadap audit report 

lag mendukung penelitian Agatha (2013) berpengaruh terhadap audit delay. Dengan 

demikian Kepemilikan Institusional (KI) dapat digunakan untuk mengukur audit report lag. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Ukuran Perusahaan 

(SIZE) berpengaruh signifikan terhadap audit report lag perusahaan Penghasil 

Bahan Baku yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

2. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Leverage (LEV) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag perusahaan Penghasil Bahan 

Baku yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

3. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Spesialisasi Industri 

Auditor (SPEC) tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag perusahaan 

Penghasil Bahan Baku yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

4. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Profitabilitas (PROF) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag perusahaan Penghasil Bahan 

Baku yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 



5. Hasil pengujian Tests of Between-Subjects Effects variabel Klasifikasi Industri 

(IND) menunjukkan bahwa Klasifikasi Industri (IND) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit report lag perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia). 

6. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Kepemilikan 

Institusional (KI) berpengaruh signifikan terhadap audit report lag perusahaan 

Penghasil Bahan Baku yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

7. Hasil uji hipotesis dengan Uji Simultan (Uji f) menunjukkan Ukuran Perusahaan 

(SIZE), Leverage (LEV), Profitabilitas (PROF), Spesialisasi Industri Auditor 

(SPEC) dan Kepemilikan Institusional (KI) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap audit report lag perusahaan Penghasil Bahan Baku yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Saran 

Saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian ini adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian 

selain perusahaan penghasil bahan baku. 

2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang lebih lanjut diharapkan dapat 

menambah variabel lain maupun menggunakan variabel lain agar menambah 

variasi dalam mengukur audit report lag. 
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