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ABSTRAK 

 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh komite audit, 

ukuran perusahaan dan reputasi KAP terhadap audit report lag pada perusahaan tambang 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2011-2015. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari data sekunder laporan 

tahunan 12 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. 

Variabel independen, komite audit diukur dengan menggunakan ukuran komite audit, 

ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural total asset, dan reputasi 

KAP merupakan variabel dummy yang terdiri dari KAP The Big Four dan KAP Non Big 

Four. Variabel dependen, audit report lag diukur dengan menggunakan jumlah hari.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag dikarenakan komite audit tidak berperan secara langsung dalam penyusunan 

laporan audit. Reputasi KAP juga tidak berpengaruh terhadap audit report lag disebabkan 

tidak semua perusahaan dengan KAP Big Four melakukan audit lebih pendek dari 

perusahaan dengan KAP Non Big Four karena masing-masing KAP ingin menjaga reputasi 

dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Tetapi, ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag dikarenakan perusahaan yang besar cenderung memiliki 

sumber daya yang lebih banyak, serta informasi yang lebih canggih sehingga 

mempermudah proses audit yang dilakukan auditor sehingga proses penyelesaian laporan 

keuangan yang telah diaudit dapat diselesaikan tepat waktu. 

 

 

Kata Kunci: Audit Report Lag, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Reputasi KAP. 
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ABSTRACT 

 

The  purpose of this research is to determine whether there is an effect between 

audit committee, firm size and KAP reputation with audit report lag on the mining 

companies listed on Indonesia Stock Exchange period of 2011-2015. Purposive sampling is 

chosen as the sampling method of this study. Data obtained from secondary data in the 

annual reports of 12 companies listed on the Stock Exchange in 2011-2015. Independent 

variable, audit committee measured by audit committee size, firm size measured by the 

natural logarithm of total assets, KAP reputation is a dummy variable that consist of KAP 

Big Four and KAP Non Big Four. Dependent variable, audit report lag measured using the 

number of days. 

The result of this research showed that audit committee has not been affecting the 

audit report lag because audit committee not have directly in the preparation of audit 

reports. KAP Reputation also has not been affecting the audit report lag caused not all 

company with KAP Big Four to conduct an audit shorter from the company with a KAP 

Non Big Four because each hood wanted to keep the reputation and the quality of human 

resources better. But, the firm size have a negative influence on audit report lag because 

big company tend to have resources more, and information systems that more sophisticated 

so ease the process of audit done auditor so that the resolutions of a financial report has 

audit can was finished on time. 

 

Keyword: Audit Report Lag, Audit Committee, Firm Size, KAP Reputation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Laporan keuangan merupakan informasi-informasi yang berisi pengukuran 

secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak berwenang, 

seperti investor, calon investor dan calon kreditur yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan bisnis dan untuk memenuhi peraturan (Prahesty, 

2011).Laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan yakni, dapat dipahami, relevan dan keandalan. Salah satu 

aspek yang paling penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang 

memberikan informasi secara relevan adalah ketepatan waktu (timeliness). 

Informasi yang tepat waktu merupakan informasi yang relevan bagi pengambil 

keputusan (Widhiasari & Budiartha,2016).  

Salah satu bentuk laporan keuangan ialah Audit Report. Audit Report harus 

disampaikan tepat waktu kepada pihak yang berwenang. Menurut penelitian 

jurnal (Juanita & Satwiko, 2012) menjelaskan bahwa Audit report lag adalah 

rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal 

diterbitkannya laporan audit. Diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan 

untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan 

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

sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Lamanya waktu 
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penyelesaian proses audit (audit report lag) akan mempengaruhi ketepatan 

waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan. Keterlambatan 

dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat 

ketidakpastian keputusan informasi tersebut (Iskandar & Trisnawati 2010). 

Audit report lag disetiap perusahaan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, 

seperti komite audit, ukuran perusahaan, dan reputasi KAP. Masalah dalam 

keterlambatan audit report lag dapat dikurangi dengan penerapan corporate 

governance. Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan yang 

efektif, dimana menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam 

perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan (Daoud et al, 2014) 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komponen 

corporate governance dapat mempengaruhi audit report lag, salah satunya ialah 

komite audit (Faishal & Hadiprajitno, 2015). Komite audit yang akan diteliti 

dilihat dari ukuran komite audit. Tugas dari komite audit adalah memonitor dan 

mengawasi audit laporan keuangan sehingga potensi masalah dalam proses 

pelaporan keuangan lebih mudah ditemukan dan diselesaikan jika ukuran komite 

audit lebih banyak. Menurut Naimi et al (2010) menyatakan bahwa semakin 

besar ukuran komite audit maka akan semakin meningkatkan kualitas 

pengawasan dan meminimalkan masalah dalam proses pelaporan keuangan. 

Berdasarkan penelitian (Faishal & Hadiprajitno, 2015) dan Pratama (2015) 

menunjukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Naimi (2010) yang 
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menunjukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. 

Selain komite audit, ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap audit 

report lag. Besar kecilnya ukuran perusahaan dilihat dari aset perusahaan, 

kompleksitas operasional, sumber daya manusia, variabel dan intensitas 

transaksi perusahaan. Dimana seharusnya perusahaan dengan ukuran besar 

cenderung lebih cepat menyelesaikan proses auditnya. Hal tersebut didukung 

karena perusahaan besar telah memiliki sistem pengendalian intern yang 

memadai sehingga memudahkan proses audit (Lianto dan Kusuma, 2010). 

Menurut Safrudin & Hernawati (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap audit report lag. Sedangkan hasil penelitian yang 

berbeda ditunjukan pada penelitian, Juanita & Satwiko (2012), Tiono & Jogi 

(2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. 

Untuk melihat reputasi KAP, dibagi menjadi 2, yaitu KAP Big four dan 

KAP Non Big Four. KAP Big Four cenderung memiliki akuntan yang lebih 

profesional, dimana hal tersebut akan mempengaruhi audit report lag yang lebih 

cepat dibandingkan dengan KAP Non Big Four, sehingga KAP Big Four 

memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, reputasi KAP juga merupakan 

faktor yang mempengaruhi audit report lag (Sari et al,2014). Berdasarkan 

penelitian terdahulu menurut Iskandar & Trisnawati (2010) bahwa ukuran KAP 

berpengaruh terhadap audit report lag. Putri dan Sari (2014) menyatakan 
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reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan hasil 

penelitian yang berbeda juga ditujukan pada penelitian Sumartini & Widhiyani 

(2014), Tiono & Jogi (2012) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag.  

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala Emiten. Perubahan Bapepam-LK menjadi Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 yang menyatakan bahwa 

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada 

OJK paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku 

berakhir, dimana peraturan ini harus diikuti oleh semua perusahaan. 

Walaupun sudah ditetapkannya aturan mengenai batas waktu penyampaian 

laporan keuangan, tetap saja masih ada emiten yang tidak menepati aturan 

tersebut. Pada tahun 2013 BEI menjatuhkan sanksi kepada sejumlah 49 emiten 

yang telat menyampaikan laporan keuangan. Dari 49 emiten tersebut terdapat 10 

perusahaan tambang seperti PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, PT Bumi 

Resources Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk dan lain-lain. (kontan.co.id, 2014).  

Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham tiga emiten 

dikarenakan tiga perusahaan tersebut belum melakukan kekurangan biaya 

pencatatan tahunan dan denda atas keterlambatan (www.kabarbisnis.com, 2015). 

Ketiga emiten tersebut antara lain PT Permata Prima Sakti, Tbk (TKGA), PT 

Grahamas Citrawisata Tbk, (GMWC), PT. Truba Alam Manunggal Engineering 
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Tbk. (TRUB). Ketiga emiten itu berstatus suspensi di pasar regular dan pasar 

tunai per 15 Desember 2015. Selain pada 3 emiten tersebut terdapat beberapa 

perusahaan tambang lainnya yang juga mendapatkan sanksi seperti PT Benakat 

Integra Tbk, PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dan PT Bumi Resources 

Tbk (Hapsari R. , 2015) 

Alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dikarenakan perkembangan industri pertambangan dari 

sejak dahulu hingga sekarang menjadi pilar ekonomi di beberapa daerah di 

Indonesia dan juga yang tentunya menjadi salah satu pilar pembangunan 

ekonomi nasional, dimana sektor pertambangan merupakan salah satu 

penyumbang utama dalam pemasukan kas Negara sebesar 

9,82%(bisnis.liputan6.com 2015 &lenteraindonesia.co.id 2015). 

 Indonesia juga menduduki peringkat 6 besar di dunia dalam hal 

kepemilikan bahan-bahan tambang (lenteraindonesia.co.id, 2015). Kegiatan 

pertambangan di mulai dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan 

sampai puluhan tahun, menyebabkan industri pertambangan menjadi industri 

yang padat modal. Selain itu, berdasarkan hasil laporan BEI yang telah 

dipaparkan sebelumnya, menunjukan bahwa terdapat banyak perusahaan 

tambang yang telat menyampaikan laporan keuangan sehingga tidak sesuai 

dengan peraturan yang telah di tetapkan. Hal tersebut dapat terjadi karena 

beberapa faktor, seperti komite audit, ukuran perusahaan dan reputasi KAP. 
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Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Putri & Sari (2014) dan Faishal & Prajitno (2010). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dalam penelitian ini menggunakan 

perusahaan sektor pertambangan, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.Periode 

pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2015. 

Sedangkan pada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2011-2013 dan 2012-2014. 

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai uraian di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh komite audit, ukuran 

perusahaan, dan reputasi KAP terhadap audit report lag” . 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah: 

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan 

tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag pada 

perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah reputasi KAP (Kantor Akuntan Publik) berpengaruh terhadap audit 

report lag pada perusahaan tambang yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti lebih 

lanjut. Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini dilakukan hanya dalam ruang lingkup sektor perusahaan 

tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penulis fokus membahas pengaruh komite audit, ukuran perusahaan dan 

reputasi KAP terhadap audit report lag. 

3. Penulis membatasi periode penelitian dengan menggunakan laporan 

keuangan tahunan yang telah di audit pada periode 2011-2015. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap audit report lag. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag. 

3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP terhadap audit report lag. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak, antara lain: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi audit report lag. 
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2. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh 

auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan 

tepat waku sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

3. Pemakai Laporan Keuangan yang telah di audit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan 

pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan 

keputusn bagi investor , kreditor maupun manajemen. 

4. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima dengan 

kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang 

dapat dipercaya tentang audit report lag. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah memahami penelitian, maka penelitian ini disusun 

sesuai dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini penulis berisi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori 

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan hipotesi penelitian. 
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BAB III: Metodologi Penelitian 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi objek 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian dan 

operasionalisasi variabel. 

Bab IV: Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi penelitian yang berisi gambaran fakta objektif yang 

berkenaan dengan variabel-variabel penelitian, penyajian hipotesa dan 

pembahasan yang berisikan hasil pengolah data, pengujian hipotesis berdasarkan 

pengolahan data dan interprestasi hasil penelitian. 

BAB V: Penutup 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian, impikasi manajerial serta saran bagi 

peneliti berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Teori Agensi 

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa teori agensi berisi 

kumpulan kontrak antara pemilik perusahaan atau sumber daya ekonomi 

(principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian 

sumber daya tersebut. Dalam teori agensi pemilik perusahaan mempercayakan 

kepada (agent) manajer untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta 

memberikan wewenang untuk membuat keputusan yang terbaik dalam 

kelangsungan perusahaan(Godfrey, 2010) 

Teori keagenan (agency theory) menyatakan hubungan antara agen dengan 

principal. Dalam teori keagenan, agen memiliki peran sebagai pengambil 

keputusan menutup kontrak untuk memberikan tugas-tugas tertentu bagi 

principal dalam menutup kontrak untuk memberikan imbalan kepada agen 

(Ariyani dan Budiartha, 2014). 

Komponen corporate governance dapat mempengaruhi audit report lag, 

salah satunya ialah komite audit (Faishal & Hadiprajitno, 2015).  Tugas dari 

komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan sehingga 

potensi masalah dapat diminimalkan. Dengan adanya komite audit yang 

mengawasi proses pelaporan keuangan yang dilakukan olehagen atau manajer 

akan membuat principal atau perusahaan lebih percaya denganagen, sehingga 
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laporan keuangan lebih akurat. Hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang 

baik antara agendan principal.  

Dalam teori agensi dikaitkan dengan ukuran perusahaan adalah semakin 

besar ukuran perusahaannya maka dapat menarik investor untuk menanamkan 

modal pada perusahaan tersebut, karena perusahaan besar cenderung untuk 

mendapatkan laba lebih besar dan lebih cepat. Maka hubungan antara agen dan 

principal berjalan dengan baik.  

Dalam teori agensi dikaitkan dengan reputasi KAP adalah semakin besar 

reputasi KAP akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan 

KAP-nya memiliki reputasi yang baik seperti KAP Big Four. Maka akan 

semakin baik hubungan principal dan agen. Sedangkan perusahaan Non Big 

Four cenderung membuat investor kurang percaya sehingga investor kurang 

tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No.1 (2015) laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan merupakan pencatatan informasi keuangan dalam suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan 

tersebut. Laporan keuangan juga disebut sebagai bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan.  
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2.2.2 Jenis – Jenis Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No.1 (2015:1.10) laporan keuangan terdiri dari lima macam 

antara lain: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, 

liabilitas, dan ekuitas. Aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka 

pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan 

posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan 

informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Neraca minimal 

mencakup aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, 

investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, 

piutang dagang, kas dan setara kas, hutang dagang dan hutang lain, provisi; 

kewajiban yang diestimasi, kewajiban berbunga jangka panjang, hak 

minoritas, modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

Laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui 

dalam suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pendapatan, laba 

rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi 

dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, 

laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak 

minoritas, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. 
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3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan 

yang menunjukkan laba rugi bersih periode yang bersangkutan; setiap pos 

pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya 

berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas; pengaruh 

kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap 

kesalahan mendasar sebagaimana diatur oleh PSAK terkait; transaksi modal 

dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; saldo akumulasi laba atau 

rugi pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah 

setiap perubahan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, 

struktur keuanga, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu 

arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang telah dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa yang penting. 

Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan 

informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 
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2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 (2015:1.3) adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus 

kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan 

hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan 

keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

a. Aset; 

b. Liabilitas; 

c. Ekuitas; 

d. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian; 

e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik; dan 

f. Arus kas 

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi 

arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya kas dan setara kas. 
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2.2.4 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini menurut PSAK No.1 (2015:2) meliputi: 

a) Investor 

Penanaman modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta pada hasil pengembangan dari investasi yang 

mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 

menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi 

tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

b) Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 
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c) Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d) Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

e) Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau, tergantung pada perusahaan. 

f) Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya bank karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai 

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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g) Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan 

(trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap 

pengguna. Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke 

perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan 

mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna lain. (PSAK 

No.1 2015). 

2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pengguna. Menurut PSAK No.1 (2015:5) 

terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, 

keandalan, dan dapat dibandingkan. 

1) Dapat dipahami 

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dengan mudah dan segera 

dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna informasi diasumsikan memiliki 
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pengetahuan yang mamadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, 

akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan 

yang wajar. Walaupun demikian, kesulitan pengguna untuk memahami 

informasi tertentu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak 

memasukkan informasi itu ke dalam laporan keuangan. 

2) Relevan 

Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi, yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa 

masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi bermanfaat dalam peramalan 

(predictive) dan penegasan (confirmatorty) yang berkaitan satu sama lain. 

Prediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan serta hal lainnya seringkali 

didasarkan pada informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu. 

3) Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus 

atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi 

jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 
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4) Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan 

kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta pertumbuhan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian transaksi yang sama harus dilakukan secara 

konsisten. Daya banding tidak berarti keseragaman, sehingga mengahalangi 

pengguna standar akuntansi yang lebih baik. 

2.2.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah hal yang sangat dibutuhkan 

oleh pemakai laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan 

untuk mengambil keputusan investasi dan kredit (Irawan, 2012).Dalam 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK 04/2016 tentang 

Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa Emiten 

atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK 

paling lambat pada akhir bulan 4 atau 120 hari setelah tahun buku berakhir.  

2.3 Audit dan Standar Audit 

Menurut Arens et al (2014) audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti 

tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 
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informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang 

yang berkompeten dan independen. 

Menurut Arens et al (2014) audit terdiri dari tiga jenis yaitu: 

a. Audit laporan keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan 

yang disajikan oleh klien, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan tersebut. Auditor independen menilai kewajaran laporan 

keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima 

umum. 

b. Audit kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit yang tujuannya menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan 

kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan 

kepada pihak berwenang pembuat kriteria. Audit kepatuhan banyak 

dijumpai di pemerintahan. 

c. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, 

atau bagian daripadanya, dalam hubungan dengan tujuan tertentu. Tujuan 

audit operasional adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan 

untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau 

tindakan lebih lanjut. 
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Menurut Arens et al (2014) menyatakan bahwa standar auditing adalah pedoman 

umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam 

audit atas laporan keuangan historis. Dalam standar ini mencakup pertimbangan 

mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan 

pelaporan dan bukti. Standar auditing yang berlaku umum (generally accepted 

auditing standarts = GAAS) dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 

1. Standar Umum 

a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan 

memiliki keahlian teknis yang cukup memadai sebagai seorang auditor. 

b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam 

semua hal yang berhubungan dengan audit. 

c. Auditor harus menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan 

audit dan menyusun laporan. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi 

semua asisten sebagaimana mestinya. 

b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas 

serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai 

risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena 

kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta 

luas prosedur audit selanjutnya. 
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c. Auditor harus memperoleh yang cukup dalam bukti audit yang tepat 

dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk 

memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang diaudit. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun dengan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan. Dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keselurahan atau asersi. 

2.3.1 Audit Report Lag 

Menurut Juanita & Satwiko (2012) audit report lag adalah rentang waktu 

dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan 

audit. Diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh 

laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, 

sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang 

tertera pada laporan auditor independen. 
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Audit report lag menurut (Dyer IV & McHugh, 1975) membagi 

keterlambatan atau lag menjadi tiga yaitu: 

1. Preliminary lag merupakan interval antara tanggal berakhirnya tahun 

buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan 

pendahuluan oleh pasar modal. 

2. Auditor’s signature lag merupakan interval antara tanggal berakhirnya 

tahun buku sampai dengan tanggal tercantum dalam laporan auditor. 

3. Total lag merupakan interval antara tanggal berakhirnya tahun buku 

sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi 

oleh pasar modal. 

Dalam penelitian Lianto dan Kusuma (2010) menyatakan bahwa ketepatan 

waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting 

bagi perusahaan-perusahaan publik. Di Indonesia, batas waktu terbitnya laporan 

keuangan perusahaan publik diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) tetapi saat ini kebijakannya tersebut diperbaharui menjadi 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 yang 

menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan 

laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 

hari setelah tahun buku berakhir, dimana peraturan ini harus diikuti oleh semua 

perusahaan. 
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2.4 Corporate Governance 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik (Good Corporate Governance) adalah tata kelola perusahaan yang baik 

dengan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme 

pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan 

etika berusaha. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governence, tujuan dan manfaat 

dari penerapan GCG ialah untuk memudahkan akses terhadap investasi baik 

domestik maupun asing, untuk mendapatkan modal yang lebih murah, 

memberikan keputusan yang lebih baik dalam peningkatan kinerja ekonomi 

perusahaan, dan melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum 

(KNKG, 2006). 

Dalam mencapai kinerja yang baik, suatu perusahaan harus memenuhi 

prinsip-prinsip good corporate governance, berdasarkan Komite Nasional 

Kebijakan Governance tahun 2006 yaitu sebagai berikut: 

a. Akuntanbilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. 
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b. Transparansi (Transparency) 

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan 

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan. 

c. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

d. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi 

oleh pihak lain. 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

2.4.1 Komite Audit 

Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan 

yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membantu auditor agar 

tetap independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 
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tiga hingga lima atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang bukan 

merupakan bagian dari manajemen perusahaan. (Arens et al, 2014). 

Adapun tanggung jawab komite audit dalam pelaporan keuangan 

menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG, 

2002) antara lain: 

1. Mengawasi atas proses pelaporan keuangan dengan menenkankan 

agar standard an kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi. 

2. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan 

standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten 

dengan informasi lain yang diketahui oleh Anggota Komite Audit. 

3.  Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu 

pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal 

2.4.1.1 Ukuran Komite Audit 

         Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.04/2015 yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 5 menyatakan 

bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 

yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau 

perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen 

yang diharapkan mampu dalam menangani masalah pengendalian dan 

bebas dari intervensi pihak manapun.  

 Keberagaman jumlah anggota Komite Audit pada perusahaan 

publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini yang menimbulkan 
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presepsi bahwa semakin banyak anggota Komite Audit dapat lebih 

cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang 

terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi 

Audit Report Lag. Menurut Naimi (2010) menyatakan bahwa semakin 

besar ukuran Komite Audit maka akan semakin meningkatkan kualitas 

pengawasan. 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian (Tiono & Jogi, 2012) ukuran perusahaan merupakan 

ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu 

perusahaan dapat diukur dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar dan 

sebagainya. Perusahaan besar biasanya memiliki audit report lag yang lebih 

singkat dibandingkan perusahaan yang kecil. 

Perusahaan yang besar cenderung mempunyai manajemen yang lebih baik 

dalam mengawasi operasional dan sistem pengendalian internal yang dapat 

membantu keteraturan dalam operasional perusahaan dan dapat mengurangi 

kesalahan-kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan (Pratama, 

2014). 

2.6 Reputasi KAP 

Menurut Pramaharjan & Cahyonowati (2015) menyatakan Kantor Akuntan 

Publik adalah suatu bentuk organisasi yang memperoleh izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan berusaha di bidang pemberian jasa 

professional dalam praktek akuntan publik. KAP di Indonesia dibagi menjadi 
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KAP Big Four dan KAP Non Big four. KAP Big Four dapat melaksanakan 

pekerjaan auditnya secara efisien dan memiliki waktu yang lebih tinggi dalam 

menyelesaikan audit tepat pada waktunya. 

Adanya kategori Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam KAP Big Four 

(Tiono dan Jogi 2012) yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto 

Sahari dan rekan. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama 

dengan KAP Siddharta dan Widjaja. 

3. KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, Sarwoko 

dan Sandjaja. 

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman 

Bing Satrio dan rekan. 

2.7 Penelitian terdahulu 

Berikut ini adalah ringkasan tentang penelitian terdahulu tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi audit report lagsebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Sari (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik 

Terhadap Audit Delay”.Sampelyang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013, dengan sampel yang diperoleh 48 perusahaan. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari 
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penelitian ini menyatakan Profitabilitas, Reputasi KAP perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif  

terhadap audit delay. 

Penelitian yang dilakukan oleh Safrudin dan Hernawati (2014) yang 

berjudul “Pengaruh Laba/Rugi, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP terhadap 

Audit Report Lag”. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu pada 

perusahaan sektor industri dan dasar kimia periode 2010-2013, dengan sampel 

yang diperoleh 27 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

Laba/Rugi Perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag, Ukuran 

Perusahaan berpengaruh positif terhadap audit report lagdan Ukuran KAP tidak 

berpengaruh  terhadap audit report lag. 

Penelitian yang dilakukan olehTiono & Jogi (2012) yang berjudul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag di Bursa Efek Indonesia”. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011dengan sampel yang diperoleh 393 

perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan Profitabilitas, 

Opini Audit,Ukuran perusahaan dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag, sedangkan Jenis Industri berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sumartini & Widhiyani (2014) yang 

berjudul “Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran KAP dan Laba Rugi Pada 

Audit Report Lag. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 dengan 

sampel yang diperoleh 17 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan Opini Audit dan Laba/Rugi berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag sedangkan Solvabilitas dan Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faishal & Hadiprajitno (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Audit Report 

Lag”.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan sampel yang 

diperoleh 292 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini Ukuran Dewan 

Komisaris, Komisaris Independen dan Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh 

negatif terhadap audit report lagsedangkan Ukuran Komite Audit tidak 

berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 

Penelitian yang dilakukan oleh Juanita & Satwiko (2012) yang berjudul 

“Pengaruh Ukuran KAP, Kepemilikan, Laba Rugi, Profitabilitas dan 

Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag”.Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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periode 2007-2009 dengan sampel yang diperoleh 372 perusahaan. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil 

dari penelitian ini Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Stuktur Kepemilikan, 

Profitabilitas, DER dan DTA tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag, 

sedangkanLaba/Rugi berpengaruh terhadap Audit Report Lag.  

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar & Trisnawati (2010) yang berjudul 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini pada periode 2003-2009 

dengan sampel yang diperoleh 128 perusahaan. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini Klasifikasi Industri, Laba/Rugi dan besarnya KAP berpengaruh 

terhadap Audit Report Lag sedangkan total Aset, Opini Audit, Debt Proportion 

tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 

Penelitian yang dilakukan oleh Naimi et al (2010) yang berjudul “Corporate 

Governance and Audit Report Lag in Malaysia”.Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Malaysia 

pada tahun 2002. Hasil dari penelitian ini Audit Committee Size and Audit 

Committee Meeting berpengaruh negatif terhadap Audit Report 

Lag,sedangkanAudit Committee Independence tidak berpengaruh terhadap 

Audit Report Lag. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Putri & Sari (2014), Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Reputasi 

Kantor Akuntan Publik 

Terhadap Audit Delay 

Variabel 

Dependen: 

Audit Delay 

 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Reputasi KAP 

Profitabilitas, 

Reputasi KAP 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay 

2. Safrudin dan Hernawati (2014), 

Pengaruh Laba/Rugi 

Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, dan Ukuran KAP 

tehadap Audit Report Lag 

Variabel 

Dependen: 

Audit Report Lag. 

 

Variabel 

Independen: 

Laba/Rugi 

Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Ukuran KAP. 

 

Laba/Rugi 

Perusahaan 

berpengaruh, 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

positif, Ukuran 

KAP tidak 

berpengaruh  

terhadap audit 

report lag. 

3. Tiono & Jogi (2012), Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi 

Audit Report Lag di Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Dependen: 

Audit Report Lag 

 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

Opini Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, Jenis 

Industri, Reputasi 

KAP. 

Profitabilitas, 

Opini 

Audit,Ukuran 

perusahaan dan 

reputasi KAP 

tidak 

berpengaruh, 

Jenis Industri 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit report lag. 

4. Sumartini & Widhiyani (2014), 

Pengaruh Opini Audit, 

Solvabilitas, Ukuran KAP dan 

Laba Rugi Pada Audit Report 

Variabel 

Dependen: 

Audit Report Lag 

 

Opini Audit dan 

Laba/Rugi 

berpengaruh 

negatif, 
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Lag Variabel 

Independen: 

Opini Audit, 

Solvabilitas, 

Ukuran KAP dan 

Laba Rugi 

Solvabilitas dan 

Ukuran KAP 

tidak berpengaruh 

terhadap audit 

report lag. 

5. Faishal & Hadiprajitno (2015), 

Pengaruh Mekanisme Good 

Corporate Governance 

Terhadap Audit Report Lag 

Variabel 

Dependen: 

Audit Report Lag 

 

Variabel 

Independen: 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Komisaris 

Independen, 

Ukuran Komite 

Audit, Jumlah 

Rapat Komite 

Audit 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Komisaris 

Independen dan 

Jumlah Rapat 

Komite Audit 

berpengaruh 

negatif, Ukuran 

Komite Audit 

Tidak 

berpengaruh 

terhadap Audit 

Report Lag 

6. Juanita & Satwiko (2012), 

Pengaruh Ukuran KAP, 

Kepemilikan, Laba Rugi, 

Profitabilitas dan Solvabilitas 

Terhadap Audit Report Lag 

Variabel 

Dependen: 

Audit Report Lag 

 

Variabel 

Independen: 

Ukuran KAP, 

Kepemilikan 

Saham, Laba 

Rugi, 

Profitabilitas, 

Debt To Equity, 

Debt To Total 

Aset 

 

Ukuran 

Perusahaan, 

Ukuran KAP, 

Struktur 

Kepemilikan, 

Profitabilitas, 

DER dan DTA 

tidak 

berpengaruh, 

Laba/Rugi 

berpengaruh 

terhadap audit 

report lag. 

7. Iskandar & Trisnawati (2010), 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Audit Report 

Lag Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Dependen: 

Audit Report Lag 

 

Variabel 

Independen: 

Total Aset, 

Klasifikasi 

Industri, Laba/ 

Klasifikasi 

Industri, 

Laba/Rugi dan 

besarnya KAP 

berpengaruh, 

sedangkan total 

Aset, Opini Audit, 

Debt Proportion 

tidak berpengaruh 
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Rugi, Opini 

Audit, Ukuran 

KAP dan Debt 

Proportion 

terhadap Audit 

Report Lag. 

8. Naimi et al (2010), Corporate 

Governance and Audit Report 

Lag in Malaysia 

Variabel 

Dependen: 

Audit Report Lag 

 

Variabel 

Independen: 

Audit Committee 

Size, Board 

Independence, 

Audit Committee 

Meetings, Audit 

Committee 

Expertise, Board 

Size, Audit 

Committee 

Independence 

Audit Committee 

Size and Audit 

Committee 

Meeting 

berpengaruh 

negatif, Audit 

Committee 

Independence 

tidak berpengaruh 

terhadap Audit 

Report Lag.  

 

2.8 Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Audit Report Lag 

Ukuran komite audit adalah salah satu komponen dari corporate governance 

yang dapat mempengaruhi audit report lag. Komite audit bertugas untuk 

memantau pelaksanaan audit dan mengevaluasi hasil audit guna menilai 

kelayakannya (Haryani & Wiratmaja, 2014).  

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 

yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 5 menyatakan komite audit paling sedikit 

terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak 

dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris 

independen yang diharapkan mampu dalam menangani masalah pengendalian 
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dan bebas dari intervensi pihak manapun. Hal tersebut dikarenakan, agar 

perusahaan mampu untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam 

publikasi laporan keuangan atau audit report lag, karena anggota komite audit 

dapat menentukan berapa lama audit report lag yang akan dihasilkan oleh 

perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Naimi (2010) yang menunjukan bahwa ukuran 

komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian Faishal & Hadiprajitno (2015), menunjukan 

bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag.  

   = Komite Audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

2.8.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Ukuran Perusahaan menunjukan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar 

kecilnya perusahaan juga dapat mempengaruhi lamanya proses audit. 

Perusahaan besar cenderung lebih tepat waktu menyampaikan laporan 

keuangannya karena adanya beberapa kepentingan yang menutut untuk segera 

menerbitkan laporan audit (Sari & Ghazali, 2014).  

 Hal ini dalam penelitian Safrudin & Hernawati (2014) menyatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap audit report lag. Sedangkan dalam 

penelitian Pramaharjan & Cahyonowati (2015) berpendapat bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berbeda dengan 

penelitian Lianto& Kusuma (2010) ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 
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   = Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

2.8.3 Pengaruh Reputasi KAP terhadap Audit Report Lag 

Ukuran KAP terdiri dari KAP Big Four dan Non big Four. Besarnya ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diperlihatkan oleh tingginya suatu kualitas 

yang dihasilkan dari jasa yang akan mempengaruhi jangka waktu penyelesaian 

audit. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP Big Four akan 

memberikan kualitas yang bagus karena telah dianggap baik oleh masyarakat. 

Dalam pemilihan kantor akuntan Publik yang berkompeten maka dapat 

membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih tepat waktu (Putri & Sari, 

2014). 

Hasil penelitian Iskandar & Trisnawati (2010) menunjukan bahwa ukuran 

KAP berpengaruh terhadap audit report lag. Dikarenakan hasil ini menunjukan 

bahwa auditor yang mempunyai reputasi yang baik yaitu KAP Big Four akan 

memberikan suatu kualitas pekerjaan audit yang efektif dan efisien sehingga 

audit yang diselesaikan secara tepat waktu. KAP Big Four didukung oleh 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang lebih baik. Sedangkan hasil 

penelitian yang berbeda ditujukan pada penelitian Sumartini & Widhiyani 

(2014), Tiono & Jogi (2012) yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Maka hipotesis kedua, yaitu: 

   = Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag 

 

Pengaruh Komite Audit..., Marsya Safitri Prayogo, Ak.-IBS, 2017



37 
 

Indonesia Banking School 
 

2.9 Kerangka pemikiran 

Penelitian ini memiliki variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu audit report lag. Sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah komite audit, ukuran perusahaan dan 

reputasi KAP. 

Dalam penelitian ini penulis ingin menguji tentang pengaruh komite audit, 

ukuran perusahaan dan reputasi KAP terhadap audit report lag yang ditujukkan 

pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2012). Kriteria penelitian dalam sampel ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah 

diaudit dari tahun 2011-2015. 

3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. 

4. Memiliki data yang diperlukan secara lengkap dalam penelitian ini. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data 

panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu 

(time series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data panel 

memiliki karakteristik yaitu terdiri dari atas beberapa objek dan meliputi 

beberapa periode waktu (Winarno, 2011). 
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3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber 

data sekunder. Di dalam penelitian ini menggunakan data keuangan yang 

diambil dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dari perusahaan sektor 

pertambangan periode 2011-2015. 

Dalam penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan 

(Sugiyono, 2012:8). 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literature, dan peraturan regulator yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan  

didapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia. Pada periode data 

tahun 2011-2015. 
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3.3 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yang digunakan terdiri dari variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah audit report lag. Variabel independen yaitu komite audit, ukuran 

perusahaan dan reputasi KAP. 

3.3.1 Audit Report Lag (Variabel Y Dependen) 

Audit report lag adalah rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Diukur berdasarkan 

lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor 

independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal 

tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera 

pada laporan auditor independen (Juanita & Satwiko, 2012). Dalam 

penelitian ini diukur dengan jumlah hari dari tanggal tutup buku laporan 

keuangan tahunan sampai ditandatanganinya laporan audit. 

3.3.2 Komite Audit (Variabel X Independen) 

Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah komite audit yang 

terdapat pada laporan tahunan perusahaan (Faishal & Hadiprajitno, 2015). 

3.3.3 Ukuran Perusahaan (Variabel X Independen) 

Ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan 

keuangan. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh 

kompleksitas operasional, variabilitas, dan intensitas perusahaan tersebut 
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yang tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan 

laporan keuangan kepada publik (Rachmawati, 2008).  

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan pengukuran 

logaritma natural dengan rumus: 

Ukuran perusahaan = Ln Total Aset 

 

3.3.4 Reputasi KAP (Variabel X Independen) 

Reputasi KAP digolongkan menjadi dua, yaitu KAP Big Four dan KAP Non 

Big Four. Adanya kategori Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam KAP Big Four 

(Tiono dan Jogi 2012) yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP 

Haryanto Sahari dan rekan. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama 

dengan KAP Siddharta dan Widjaja. 

3. KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, 

Sarwoko dan Sandjaja. 

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman 

Bing Satrio dan rekan. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four diberikan kode 1 dan yang Non 

Big Four diberi kode 0. 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

No. Variabel Jenis Variabel Indikator 

1. Dependen Audit Report Lag 

(ARL) 

Jumlah hari dari tanggal tutup buku 

laporan keuangan tahunan sampai 

ditandatanganinya laporan audit. 

2. Independen Komite audit 

(KOMAU) 

 

Ukuran komite audit dari suatu 

perusahaan. 

3. Independen Ukuran Perusahaan 

(SIZE) 

Variabel ini diukur dengan log natural 

total asset perusahaan. 

4 Independen Reputasi KAP 

(REPKAP) 

Variabel ini diukur dengan variabel 

dummy. Kode (1): Big Four dan Kode 

(0): Non Big Four 

 

3.4 Model Penelitian  

Model penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan 

alat bantu E-Views versi 7.1, regresi linier menggambarkan seberapa besar 

pengaruh variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Distributed 

Lag Models menunjukkan bahwa nilai    dipengaruhi oleh nilai X waktu terkait 

(  ), sehingga hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 
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Persamaan 3.1 

Model Penelitian 

      =    +           +          +            +     

Keterangan:  

ARL  = Audit Report Lag 

               = Konstanta 

               = Koefisien masing-masing variabel independen 

KOMAU = Komite Audit 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

REPKAP = Reputasi Kantor Akuntan Publik 

ε             = Estimasi Error 

i   = Cross Section Identifiers 

t   = Time Series Indentifiers 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Data Panel  

Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu 

(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno,2011). Data 

panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data seksi 

silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa 

waktu, sedangkan data pool, sebenernya juga data panel, kecuali masing-

masing kelompok dipisahkan berdasarkan objek (Winarno,2011). 
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Dalam analisis melakukan regresi data panel ini terdapat tiga pendekatan 

yaitu, pendekatan Ordinardy Least Square/OLS (Common Effect), pendekatan 

efek tetap (Fixed Effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect) 

(Gujarati,2010). 

Metode Ordinardy Least Square/OLS(Common Effect) merupakan metode 

analisis data panel yang sering digunakan (Gujarati,2010).Metode pendekatan 

efek tetap (Fixed Effect) merupakan metode yang mampu menunjukkan 

perbedaan konstanta objek (Winarno, 2011).Sedangkan menurut Widarjono 

(2009) pendekatan efek acak (Random Effect) digunakan untuk mengatasi 

permasalahan apabila terdapat kelemahan dalam pendekatan tetap (Fixed 

Effect).Berikut ini terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk 

menentukan model estimasi yang tepat, yaitu: 

3.5.1.1 Uji Chow 

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dan uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji 

statistik log likelihood ratio (Uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009): 

Ho: Menggunakan model Common Effect 

Ha: Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross sectionChi Square> 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section Chi Square< 0,05. 

Pengaruh Komite Audit..., Marsya Safitri Prayogo, Ak.-IBS, 2017



45 
 

Indonesia Banking School 
 

3.5.1.2 Uji Hausman 

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Oleh karena itu, 

pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa sebagai 

berikut: 

Ho: Menggunakan model Random Effect 

Ha: Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section random> 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section random< 0,05. 

3.5.2Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, 

skewness, kurtosis, dan probability Jarque-Bera (Winarno, 2011). 

3.5.3 Uji Normalitas 

 Uji normalitas di dalam penelitian ini di dasarkan pada uji Jarque-Bera, 

dimana hipotesis yang akan di uji yaitu (Winarno, 2011): 

   Ho: Nilai ui berdistribusi normal 

   Ha: Nilai ui tidak berdistribusi normal 
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Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

   Ho: diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0,05 

   Ha: diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0,05 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik  

 3.5.4.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, 

maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel 

independen) (Winarno, 2011). 

Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan 

tentang jenis karena multikolinieritas merupakan kondisi variabel 

penjelas yang diasumsikan nonstokhastik, multikonilieritas merupakan 

fitur dari sampel bukan populasi (Gujarati,2010). Jika nilai F hitung > F 

kritis pada α dan derajat kebebasan tertentu maka model mengandung 

unsur multikolinieritas. Pada pengujian F kritis pada yang ditetapkan 

adalah sebesar 0,85 (Gujarati, 2010).  

3.5.4.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya, autokorelasi lebih mudah timbul pada data 

yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa 

sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya (Winarno, 
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2011). Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan 

Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho: Tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha: Terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

Ho: Diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1,54 ≥ DW ≤  2,46 

Ha:Diterima apabila D-W stat berada pada nilai =  1,54 ≤ DW  ≥ 2,56 

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain atau disebut sebagai varians tak sama atau non konstan, 

jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas (Gujarati, 2010). 

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan 

melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen 

(Gujarati, 2010). Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho: Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ha: Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 
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Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

Ho: Diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0,05 

Ha: Diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0,05 

3.5.5 Uji Hipotesis 

3.5.5.1  Uji Determinasi 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R
2
 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Nilai Adjusted R
2 

akan selalu berada 

di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel dependen. Adjusted R
2 

menyatakan proporsi atau 

persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 

 3.5.5.2 Uji Statistik t 

 Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah 5 %, dimana 

kriteria probility akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut: 

- Jika probabilitas ≤ 0,05 maka berpengaruh 

- Jika probabilitas 0,05 maka tidak berpengaruh 

- Coefficient “   “ memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+” memiliki pengaruh positif 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015 yang dipilih dengan metode purposive sampling. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapakan pada bab III, diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 12 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 

dengan data observasi sebanyak 60. Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukkan 

proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Seleksi Sampel 

No Keterangan  Jumlah  

1 Jumlah perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 41 

2 Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tidak dalam mata uang rupiah  (16) 

  secara tahun berturut-turut (2011-2015)   

3 Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak lengkap  (13) 

Jumlah  12 

Periode Penelitian 2011-2015 5 

Total Observasi 60 

Sumber: Olahan penulis 
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Nama-nama perusahaan sektor tambang yang menjadi sampel penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Sampel 

No Kode Nama Perusahaan  

1 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

2 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 

3 BIPI Benaket Integra Tbk 

4 CITA Cita Mineral Investindo Tbk 

5 CKRA Cakra Mineral Tbk 

6 CTTH Citatah Tbk 

7 DKFT Central Omega Resources Tbk 

8 ELSA Elnusa Tbk 

9 MITI Mitra Investindo Tbk 

10 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 

11 SMMT Golden Eagle Energy Tbk 

12 TINS Timah (Persero) Tbk 

 Sumber: Olahan Penulis 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif dari variabel dependen dan variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Audit Report Lag (ARL)  

Audit Report Lag (ARL) merupakan variabel yang digunakan untuk 

mengukur jangka waktu perusahaan menyelesaikan proses auditnya. Audit 

Report Lag (ARL) dalam penelitian ini dilihat dari tanggal yang tertera pada 

laporan audit perusahaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Berdasarkan 

pada tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa dari 60 observasi sampel, menunjukan 

  ARL KOMAU SIZE 

Mean 84.88333 3.333333 26.92868 

Median 85.50000 3.000000 27.64026 

Maximum 180.0000 7.000000 29.90854 

Std. Dev. 28.38840 0.968428 2.238706 

Skewness 1.113165 1.890259 -1.120989 

Kurtosis 5.502026 7.024242 3.645191 

        

Jarque-Bera 28.04170 76.21709 13.60684 

Probability 0.000001 0.000000 0.001110 

        

Sum 5093.000 200.0000 1615.721 

Sum Sq. Dev 47548.18 55.33333 295.6965 

        

Observations 60 60 60 

Reputasi KAP Big Four (1) :33.33% 

Reputasi KAP Non Big Four (0) :66.67% 
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nilai rata-rata (mean) dari seluruh sampel perusahaan tambang ialah sebesar 

84.88333 hari dengan standar deviasinya ialah 28.38840. Sementara itu, 

standar deviasi untuk audit report lag menunjukan lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata-rata (mean), artinya audit report lag memiliki sebaran 

variabel yang kecil (pergerakan naik/turunya kecil). Perusahaan yang 

menyelesaikan proses audit hingga menghasilkan laporan audit terlama 

(maksimum) adalah Benaket Integra Tbk pada tahun 2014 dengan waktu 180 

hari dan yang tercepat (minimum)ialah Central Omega Resources Tbk pada 

tahun 2013 dengan waktu 17 hari. 

2. Komite Audit (KOMAU) 

Komite Audit merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur 

jumlah komite audit perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini dilihat dari 

jumlah komite audit perusahaan yang dilaporkan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa dari 60 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada KOMAU dari seluruh sampel 

perusahaan tambang ialah sebesar 3.333333 dengan standar deviasi sebesar 

0.968428. Untuk perusahaan dengan komite Audit terbanyak adalah 

perusahaan Aneka Tambang, dengan jumlah komite audit sebanyak 7 orang 

dan jumlah komite audit paling sedikit adalah Ratu Prabu Energi dengan 

jumlah 2 orang komite audit. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan 

rata-rata, yang menunjukan bahwa data komite auditmemiliki sebaran variabel 

yang kecil (pergerakan naik/turunya kecil). 
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3. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran Perusahaan merupakan variabel yang menunjukan seberapa 

besar perusahaan dilihat dari total asset perusahaan yang di logaritma natural. 

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa dari 60 observasi sampel, 

nilai rata-rata (mean) pada ukuran perusahaan (SIZE) dari seluruh sampel 

perusahaan tambang adalah 26.92868 dengan standar deviasi sebesar 2.238706. 

Timah (Persero) Tbk merupakan perusahaan dengan natural log total asset 

terbesar, yaitu 29.90854242 sedangkan perusahaan dengan natural log total 

asset terendah ialah Benaket Integra Tbk yaitu 21.0157029. Standar deviasi 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang menunjukan bahwa data 

ukuran perusahaan memiliki sebaran yang kecil (pergerakan naik/turunnya 

kecil). 

4. Reputasi KAP (REPKAP) 

Reputasi KAP dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy 

dimana kategori 1 merupakan perusahaan yang menggunakan KAP The Big 

Four dan kategori 0 merupakan perusahaan yang menggunakan KAP Non Big 

Four. Pada tabel 4.3 diatas menunjukan nilai persentase perusahaan yang 

menggunakan KAP Big Four ialah 33.33% yaitu sebanyak 4 perusahaan, 

sedangkan perusahaan yang menggunakan KAP Non Big Four ialah 66.67% 

yaitu sebanyak 8 perusahaan. 

 

 

Pengaruh Komite Audit..., Marsya Safitri Prayogo, Ak.-IBS, 2017



54 
 

Indonesia Banking School 
 

4.3 Hasil Pengujian  

4.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal adalah salah 

satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Hasil uji normalitas 

disajikan dalam grafik 4.1 berikut ini: 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram

 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukan dengan nilai probability Jarque-

Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.255303. Dengan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima    dan 

menolak   . 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 60

Mean       6.82e-15
Median  -1.566647
Maximum  58.50640
Minimum -65.53776
Std. Dev.   23.73734
Skewness   0.364961
Kurtosis   3.747968

Jarque-Bera  2.730605
Probability  0.255303
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4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum melakukan 

analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 

asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji 

asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan 

dapat menghasilkan hasil estimator yang baik. 

4.3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. 

Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan 

menggunakan correlation matrix seperti tabel di bawah ini:  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat 

koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka 

dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsure 

  ARL KOMAU SIZE REPKAP 

ARL 1.000000       

ACSIZE -0.324078 1.000000     

SIZE -0.403929 -0.108290 1.000000   

REPKAP -0.312307 0.674961 0.092480 1.000000 
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multikolinieritas. Hasil yang di dapat dari correlation matrix di atas 

menunjukan korelasi antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur 

multikolinieritas di dalam penelitian ini. 

4.3.2.2 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi menunjukan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian 

ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46. Hasil 

pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan data menunjukan 

adanya masalah autokolerasi, sehingga diperbaiki dengan menggunakan AR 

(1) pada regresi. Uji autokorelasi hasil regresi disajikan dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.5 

Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan 

Durbin-Watson Statistic Prob  

DW-stat 1.282733 

Dw-stat 2.083022 

 

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki 

varian yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Park. 
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Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas Hasil Regresi Persamaan 

Heteroskedasticity Test: Park 

Variable Coefficient t-satistic Prob 

KOMAU 35.79862 0.210801 0.8338 

SIZE -88.85724 -1.632274 0.1082 

REPKAP -407.2672 -1.179119 0.2433 

C 2963.305 1.798223 0.0775 

 

Hasil Uji Park pada tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen lebih dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa    dari uji heteroskedastisitas ini diterima. 

Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.3.3 Analisis Regresi Data Panel  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 12 

perusahaan dan jumlah sampel selama periode 5 tahun sehingga sampel 

keseluruhan sebanyak 60, dengan persamaan 3.1 sebagai berikut ini:  

      =    +           +          +            +     

 

Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model common effect 

pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari 

model regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Regresi Persamaan 

Variabel Independen  Coefficient t-Statistic Probability 

C 287.0483 3.934606 0.0003 

KOMAU -17.17212 -1.682190 0.0998 

SIZE -5.257901 -2.327835 0.0247 

REPKAP -11.26839 -0.668128 0.5076 

R-squared 0.453073 Adjusted R-squared 0.402196 

F-statistic 8.905278 DW-Stat 2.083022 

Prob(F-statistic) 0.000025 

 

  

Keterangan:       

Dependent Variabel: ARL 

  
  

*Signifikan 5%       

 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data 

panel sebagai berikut: 

      = 287.0483 – 17.17212        – 5.257901       – 

11.26839         

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila komite audit (KOMAU), ukuran perusahaan (SIZE), dan 

reputasi KAP (REPKAP) diasumsikan konstan, maka audit report lag 

(ARL) yang terjadi sebesar 287.0483. 

b. Koefisien regresi untuk KOMAU sebesar -17.17212. Hal ini 

menunjukan bahwa lamanya ARL akan mengalami pengurangan 

sebesar 17.17212 hari untuk setiap penambahan satu orang KOMAU 

dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 
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c. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -5.257901. Hal ini menunjukan 

bahwa lamanya ARL akan mengalami pengurangan sebesar 5.257901 

hari untuk setiap penambahansatu nilai SIZE dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.  

d. Koefisien regresi untuk REPKAP sebesar -11.26839. Hal ini 

menujukan bahwa lamanya ARL akan mengalami pengurangan 

sebesar 11.26839 hari untuk setiap penambahan satu KAP dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4.3.4 Pengujian Hipotesis 

 4.3.4.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk 

menghubungkan anatara variabel independen dengan variabel dependen di 

dalam mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 

4.7, koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted R-

squared) adalah sebesar 0.402196 atau 40.2196%. 

Hal ini menunjukan bahwa komite audit (KOMAU), ukuran perusahaan 

(SIZE), dan reputasi KAP (REPKAP) mampu menjelaskan pengaruh kepada 

audit report lag (ARL) hanya sebesar 40.2196%. 
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4.3.4.2 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (  ) dalam penelitian ini menunjukan bahwa komite audit  

tidak berpengaruh terhadap audit report lag.Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.7 di atas, ditemukan nilai probabilitas  komite 

audit (KOMAU) sebesar 0.0998 atau lebih besar dari nilai signifikansi 

5% dan koefisien regresi dari variabel komite audit (KOMAU) 

menunjukan nilai -17.17212. Hal tersebut menunjukan bahwa komite 

audit tidak berpengaruhterhadap audit report lag, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa    dalam penelitian ini tidak terbukti. 

2. Hipotesis 2 (  ) dalam penelitian ini menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.7 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.0247 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan 

(SIZE) menujukan nilai -5.257901. Hal tersebut menujukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag, 

sehingga bisa dinyatakan bahwa    dalam penelitian ini terbukti. 
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3. Hipotesis 3 (  ) dalam penelitian ini menunjukan bahwa reputasi 

KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.7 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

reputasi KAP (REPKAP) sebesar 0.5076 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel reputasi KAP 

(REPKAP) menujukan nilai -11.26839.Hal tersebut menujukan bahwa 

reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag, sehingga 

bisa dinyatakan bahwa    dalam penelitian ini tidak terbukti. 

4.4Analisis Hasil 

1.  Pengaruh komite audit terhadap audit report lag 

Pengaruh komite audit terhadap audit report lag menunjukan hasil tidak 

berpengaruh. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -

17.17212 dan probabilitas sebesar 0.0998 yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi sebesar 0.05. Artinya jumlah komite audit yang ada di suatu 

perusahaan tidak berpengaruh pada lama atau singkatnya audit report lag. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramaharjan & Cahyonowati (2015) 

bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag, karena 

perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit yang lebih besar belum 

tentu memiliki waktu audit report lag yang lebih pendek. Hal tersebut 

disebabkan komite audit tidak berperan secara langsung didalam penyusunan 

laporan audit melainkan hanya bersifat sebagai pengawas dalam penyusunan 
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laporan auditor independen, sehingga auditor tidak akan terpengaruh terhadap 

jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ningsih & Widhiyani (2015) 

yang menyatakan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. Berbeda dengan penelitian Naimi (2010) dan Wijaya (2012) 

menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag menunjukan hasil 

berpengaruh negatif. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -

5.257901 dan probabilitas sebesar 0.0247 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 0.05. Artinya, semakin besar perusahaan maka semakin 

kecil audit report lag. 

Penelitian ini sejalan dengan Putri & Sari (2014), yang menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay, sehingga semakin 

besar perusahaan maka semakin kecil auditdelay. Perusahaan yang besar 

cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak, serta sistem informasi yang 

lebih canggih sehingga mempermudah proses audit yang dilakukan auditor 

sehingga proses penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit dapat 

diselesaikan tepat waktu. 
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Berbeda dengan penelitian Tiono & Jogi (2012), Juanita & Satwiko (2012), 

dan Lianto & Kusuma (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

3. Pengaruh reputasi KAP terhadap audit report lag 

Pengaruh reputasi KAP terhadap audit report lag menujukan hasil tidak 

berpengaruh. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi -11.26839 dan 

probabilitas sebesar 0.5076 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 

0.05. Artinya,bahwa KAP Big Four maupun KAP Non Big Four belum tentu 

mempengaruhi cepat atau lamanya terhadap audit report lag dari suatu 

perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan Putri & Sari (2014) yang menyatakan bahwa 

reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut dikarenakan 

KAP Big Four atau Non Big Four tetap memiliki keinginan untuk menjaga 

reputasinya sehingga melakukan audit secara professional begitu juga dengan 

perusahaan yang diaudit. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa KAP Big 

Four ataupun Non Big Four, juga sama-sama memberikan kualitas pelayanan 

jasa yang terbaik, sehingga walaupun diaudit dengan KAP Big Four tetapi jika 

pihak manajer terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak 

auditor, maka tidak akan menjamin cepat atau lambatnya audit delay. 

Penelitian ini juga didukung oleh Safrudin & Hernawati (2014), Tiono & 

Jogi (2012), dan Sumartini & Widhiyani (2014) menyatakan bahwa reputasi 

KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Berbeda dengan penelitian 
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Pramaharjan & Cahyonowati (2015) menyatakan bahwa reputasi KAP 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag.  

4.5 Implikasi Manajerial 

 Laporan keuangan merupakan informasi yang berisi pengukuran secara ekonomi 

dari sumber daya yang dimiliki serta kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, 

laporan keuangan memiliki peranan penting untuk penilaian kinerja suatu perusahaan 

serta juga digunakan untuk pengambilan keputusan banyak pihak seperti manajemen, 

investor, dan pemerintah. Salah satu aspek yang paling penting dalam menghasilkan 

laporan keuangan yang memberikan informasi secara relevan adalah ketepatan waktu 

(timeliness). Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan berita 

baik bagi perusahaan, dikarenakan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 Dalam penelitian ini diperoleh hasil dari beberapa variabel seperti komite audit, 

ukuran perusahaan dan reputasi KAP. Dari variabel komite audit yang diproksikan 

denganukuran komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hasil 

tersebut menandakan bahwa jumlah komite audit yang ada di suatu perusahaan tidak 

berpengaruh pada lama atau singkatnya audit report lag. Berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 

5 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang 

berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. 

Komite audit diketuai oleh komisaris independen yang diharapkan mampu dalam 
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menangani masalah pengendalian dan bebas dari intervensi pihak manapun. Dari hal 

tersebut menunjukan bahwa komite audit tidak berperan secara langsungdalam proses 

penyusunan laporan audit. Dimana komite audit hanya bertugas sebagai pengawas 

dalam penyusunan laporan oleh auditor independen. Sehingga panjang atau pendeknya 

audit report lag dalam penerbitan laporan audit tidak berpengaruh terhadap jumlah 

komite audit yang ada dalam suatu perusahaan. 

Dari variabel ukuran perusahaan diproksikan dengan log natural total asset 

perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat mempengaruhi ketepatan 

waktu dalam penyampaian laporan keuangan sehingga audit report lag perusahaan 

tersebut lebih pendek. Hal tersebut dikarenakan, perusahaan yang besar cenderung 

memiliki sumber daya yang lebih banyak, serta sistem informasi yang lebih canggih 

sehingga mempermudah proses audit yang dilakukan auditor sehingga proses 

penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit dapat diselesaikan tepat waktu. 

Perusahaan yang besar cenderung lebih di pantau oleh banyak pihak karena, memiliki 

investor yang jauh lebih banyak dan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, 

sehingga hal tersebut membuat perusahaan besar memiliki tanggung jawab yang lebih 

besar untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan aturan.  

 Variabel Reputasi KAP yang diproksikandengan variabel dummy terbukti tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Hal tersebut dikarenakan KAP Big Four dan 

Non Big Four, keduanya sama-sama memberikan kualitas pelayanan jasa yang terbaik 

untuk perusahaan. Selain itu, tidak semua perusahaan dengan KAP Big Four melakukan 
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audit lebih pendek dari perusahaan dengan KAP Non Big Four karena masing-masing 

KAP ingin menjaga reputasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Bagi 

semua KAP, kualitas hasil audit harus dijaga agar dapat mempertahankan reputasi 

Bigfour mereka terhadap publik sehingga tetap dipercaya oleh klien untuk memberikan 

jasa audit yang berkualitas. Perusahaan yang di audit dengan KAP Big Four jika pihak 

manajer terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak auditor, maka 

tidak akan menjamin cepat atau lambatnya audit report lag. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, ukuran 

perusahaan, dan reputasi KAP terhadap audit report lag pada perusahaan tambang yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan 12 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Artinya, 

jumlah komite audit yang ada di suatu perusahaan tidak berpengaruh pada lama 

atau singkatnya audit report lag. 

2. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Artinya, bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan 

tersebut menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sehingga semakin 

pendek audit report lag.  

3. Variabel reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Artinya, 

bahwa KAP Big Four maupun KAP Non Big Four belum tentu mempengaruhi 

cepat atau lamanya terhadap audit report lag. 
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5.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas, seperti 

menambahkan ruang lingkup perusahaan yang diteliti di Bursa Efek Indonesia 

agar dapat memperkuat kesimpulan faktor mana yang paling banyak 

berpengaruh terhadap suatu perusahaan. 

2. Peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya agar memperhatikan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi audit report lag, seperti dewan komisaris, opini 

audit dan sebagainya. 
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LAMPIRAN  

DATA OUTPUT HASIL PENELITIAN 

 

Common Effect (Sebelum di Treatment) 

Dependent Variable: ARL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/22/17   Time: 20:24   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KOMAU -10.12318 4.564074 -2.218013 0.0306 

SIZE -5.550901 1.463047 -3.794069 0.0004 
REPKAP -2.313135 9.282830 -0.249184 0.8041 

C 268.8767 44.28852 6.071025 0.0000 
     
     R-squared 0.300831     Mean dependent var 84.88333 

Adjusted R-squared 0.263375     S.D. dependent var 28.38840 
S.E. of regression 24.36487     Akaike info criterion 9.288502 
Sum squared resid 33244.23     Schwarz criterion 9.428125 
Log likelihood -274.6551     Hannan-Quinn criter. 9.343117 
F-statistic 8.031685     Durbin-Watson stat 1.282733 
Prob(F-statistic) 0.000153    

     
 
 

    
 

Uji Normalitas 

 

 

0
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-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 60

Mean       6.82e-15
Median  -1.566647
Maximum  58.50640
Minimum -65.53776
Std. Dev.   23.73734
Skewness   0.364961
Kurtosis   3.747968

Jarque-Bera  2.730605
Probability  0.255303
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Uji Multikolinieritas 

 
 ARL KOMAU SIZE REPKAP 

ARL  1.000000 -0.324078 -0.403929 -0.312307 
KOMAU -0.324078  1.000000 -0.108290  0.674961 

SIZE -0.403929 -0.108290  1.000000  0.092480 
REPKAP -0.312307  0.674961  0.092480  1.000000 
 

 

Uji Autokorelasi (Setelah di Treatment) 

Dependent Variable: ARL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/22/17   Time: 20:49   
Sample (adjusted): 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 48  
Convergence achieved after 9 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KOMAU -17.17212 10.20819 -1.682190 0.0998 

SIZE -5.257901 2.258708 -2.327835 0.0247 
REPKAP -11.26839 16.86563 -0.668128 0.5076 

C 287.0483 72.95479 3.934606 0.0003 
AR(1) 0.380881 0.153534 2.480765 0.0171 

     
     R-squared 0.453073     Mean dependent var 85.02083 

Adjusted R-squared 0.402196     S.D. dependent var 30.53111 
S.E. of regression 23.60597     Akaike info criterion 9.259209 
Sum squared resid 23961.40     Schwarz criterion 9.454126 
Log likelihood -217.2210     Hannan-Quinn criter. 9.332868 
F-statistic 8.905278     Durbin-Watson stat 2.083022 
Prob(F-statistic) 0.000025    

     
     Inverted AR Roots       .38   
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Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: RESID2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/22/17   Time: 20:41   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KOMAU 35.79862 169.8221 0.210801 0.8338 

SIZE -88.85724 54.43771 -1.632274 0.1082 
REPKAP -407.2672 345.3997 -1.179119 0.2433 

C 2963.305 1647.907 1.798223 0.0775 
     
     R-squared 0.090701     Mean dependent var 554.0705 

Adjusted R-squared 0.041989     S.D. dependent var 926.2334 
S.E. of regression 906.5791     Akaike info criterion 16.52157 
Sum squared resid 46025595     Schwarz criterion 16.66120 
Log likelihood -491.6472     Hannan-Quinn criter. 16.57619 
F-statistic 1.861976     Durbin-Watson stat 1.712334 
Prob(F-statistic) 0.146537    
 

Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ARL KOMAU SIZE 

Mean 84.88333 3.333333 26.92868 

Median 85.50000 3.000000 27.64026 

Maximum 180.0000 7.000000 29.90854 

Std. Dev. 28.38840 0.968428 2.238706 

Skewness 1.113165 1.890259 -1.120989 

Kurtosis 5.502026 7.024242 3.645191 

        

Jarque-Bera 28.04170 76.21709 13.60684 

Probability 0.000001 0.000000 0.001110 

        

Sum 5093.000 200.0000 1615.721 

Sum Sq. Dev 47548.18 55.33333 295.6965 

        

Observations 60 60 60 

Reputasi KAP Big Four (1) :33.33% 

Reputasi KAP Non Big Four (0) : 66.67% 
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Sex   : Female 

Place, Date of Birth : Jakarta, March20
th
 1994 

Nationality  : Indonesia 

Religion  : Moslem 

Marital Status  : Single 

Phone, Mobile  : 081283508200 

Email   : marsya.prayogo@yahoo.com 

 

Friendly, honest, faithful, able to work in group, cooperative, discipline, good 

interpersonal and communication skill. 

 

Formal Educations 

2012 – 2017   : Sekolah Tingi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 

     (STIE IBS), Major in Accounting, Jakarta 

2009 – 2012  : SMA Sumbangsih, Jakarta 

2006 – 2009  : SMPN 68, Jakarta 

2000 – 2006  : SDN Pondok Pinang 10 Pagi, Jakarta 
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EDUCATIONAL BACKGROUND 
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Non Formal Educations 

2012 – 2013  : English For Business and Banking, George Manson University 

2012   : Basic Activist Training Program (BATPRO), STIE IBS 

2013   : Leadership Training, Rindam Jaya 

2015   : Mini Banking Training 

Credit Analyst Training 

Basic Treasury Training 

Trade Financing Training 

Effective Selling Skill Training  

 

2013   : Business and Marketing Competition 

2014   : Senior High School Accounting Competition 

 

2016   : Internship at KPw Bank Indonesia Jakarta 

2016   : Internship at Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciputat 

 

1. Computer Literate (MS.Word, MS.Excel and MS.Power Point) 

2. Internet Literate 

 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

WORKING EXPERIENCE 

SKILLS 
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