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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. 

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). 

Menurut penelitian 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 
penyelesaian proses audit (audit report lag) akan mempengaruhi ketepatan 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). 
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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 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 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) 

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”  
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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). 

2.1 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. 

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. 

2.2 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 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. 
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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 dari padanya, dalam hubungan dengan tujuan tertentu. Tujuan audit 
operasional adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk 
peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 
 

2.3 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. 

2.3.1 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. 

2.3.2 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. 

2.3.3 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 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: KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto 
Sahari dan rekan, KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP 
Siddharta dan Widjaja, KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, Sarwoko 
dan Sandjaja, KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio 
dan rekan. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 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 
menge 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 
diketauai oleh komisaris independen yang diharapkan mampu dalam menangani masalah 
pengendalian dan bebas dari intervensi pihak manapun. Hal tersebut dikarenakan, agar 
perusahaan mampu untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam publikasi laporan 
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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 terhadap audit report lag. 

   = Komite Audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag  

2.4.2 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). Berdasarkan penelitian Pramaharjan & 
Cahyonowati (2015) berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit 
report lag. 

   = Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

2.4.3 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). Berdasarkan penelitian Iskandar 
& Trisnawati (2010) menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap audit report lag. 

   = Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

III. Metodologi 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. 

3.1 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 
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3.2 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. 

3.2.1 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. 

3.2.2 Komite Audit (Variabel X Independen) 

Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah komite audit yang terdapat pada laporan 
tahunan perusahaan (Faishal & Hadiprajitno, 2015). 

3.2.3 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 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. 

3.2.4 Reputasi KAP (Variabel X Independen)  

Reputasi KAP digolongkan menjadi dua, yaitu KAP Big Four dan KAP NonBig Four. Adanya 
kategori Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam KAP Big Four (Tiono dan Jogi 2012) yaitu: KAP Price 
Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari dan rekan, KAP KPMG 
(Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Siddharta dan Widjaja, KAP 
Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja, 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. 

IV.  Analisis dan Pembahasan 
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 
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. 
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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 audit delay. 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. 

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 Pramaharjan & Cahyonowati (2015) menyatakan bahwa 
reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag.  

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  

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%       

 

Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
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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

  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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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 Autokolerasi 

Durbin-Watson Statistic Prob  

DW-stat 1.282733 

Dw-stat 2.083022 

 

Uji Heteroskedastisitas 

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 
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