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keputusan ekonomi (Sitorus dan Ardiyanti, 2017). Ketepatan waktu laporan keuangan diatur 
dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012, Peraturan Nomor 
X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa 
pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan 
kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.  Dalam 
melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, audit harus bekerja dengan hati-hati dan sangat 
teliti. Hal tersebut yang menjadi alasan sulitnya perusahaan menyajikan laporan keuangan 
secara tepat waktu. Menurut Ayushabrina dan Rahardjo (2014), kendala karena adanya 
proses audit ini biasa disebut Audit Report Lag.  

Profitabilitas adalah hasil atau laba bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 
yang diambil oleh manajemen perusahaan, serta dapat memberi jawaban akhir tentang 
tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Perusahaan dengan keuntungan laba yang 
tinggi, cenderung menghasilkan laporan keuangan lebih cepat untuk memberikan good 
news tentang keuangan perusahaan kepada masyarakat, terutama para investor.  

Leverage adalah debt equity ratio (DER), yaitu jumlah kewajiban (hutang) perusahan 
dibagi jumlah ekuitas. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi mengindikasi tingkat 
keuangan perusahaan sedang berada di posisi yang tidak baik.  

Pergantian auditor merupakan merupakan perpindahan auditor atau KAP yang 
dilakukan oleh perusahaan klien (Ari dan Rasmini, 2013 dalam Megayanthi dan Budiartha, 
2016). Pergantian auditor dapat terjadi karena aturan pemerintah (mandatory), maupun 
keinginan perusahaan atau keputusan dari pihak auditor maupun pihak auditee itu sendiri 
(voluntary) (Putra dkk., 2016).  

Kompleksitas perusahaan dapat diukur dengan banyaknya diversifikasi dari bisnis 
operasi yang dimiliki oleh klien dan banyaknya jumlah anak perusahaan dari perusahaan 
klien. Semakin banyak anak perusahaan maka semakin mengindikasi terlambatnya laporan 
keuangan. 

Konsentrasi kepemilikan adalah sesuatu yang menggambarkan bagaimana dan 
siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan 
dan aktivitas bisnis pada sebuah perusahaan. 

Faktor ukuran perusahaan juga dapat menentukan lama tidaknya waktu audit report 
lag pada perusahaan. Ukuran perusahaan diukur menggunakan total asset dari perusahaan. 
Semakin besar perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. 

II. LANDASAN TEORI 

Tinjauan Pustaka  

Teori Sinyal 

Sinyal merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh manajemen 
perusahaan di mana perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap dan akurat 
mengenai internal perusahaan menyangkut prospek perusahaan di masa depan daripada 
pihak investor. Sehingga informasi yang dihasilkan oleh perusahaan diharapkan dapat 
bersifat lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan oleh investor 
dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
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Teori Agensi 

Hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara dua pihak, yaitu principal (pemilik 
usaha) dan agent (manajemen usaha) yang melakukan layanan atau jasa untuk mewakili 
kepentingan dari prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan 
keputusan kepada para agent (Jensen dan Meckling, 1976). Teori tersebut mengemukakan 
bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan 
pribadinya karena adanya asimetri informasi dengan prinsipal. 

Audit 

Menurut Arens et al., (2017) pengertian auditing adalah akumulasi dan evaluasi dari 
bukti-bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan berdasarkan tingkatan 
koresponden antara kriteria informasi dan penerbitan.  

Audit Report Lag 

Menurut  Soetodjo (2006) dalam Atmojo dan Darsono (2017) audit report lag adalah 
lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau 
akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan. Audit report lag 
dapat disebabkan oleh lamanya proses audit dari laporan keuangan perusahaan yang 
dikerjakan oleh auditor sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan. 
Apabila laporan keuangan perusahaan memiliki tingkat audit report lag yang tinggi, maka 
dapat berdampak pada kualitas informasi yang ada di laporan keuangan tersebut.  

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil atau laba bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 
yang diambil oleh manajemen perusahaan, serta dapat memberi jawaban akhir tentang 
tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan (Artaningrum et al.,2017). Besaran rasio 
profitabilitas dapat menjadi tolak ukur kinerja dari manajemen dalam mengelola perusahaan. 
Semakin besar profitabilitas maka semakin baik manajemen mengelola perusahaan. 
Profitabilitas yang tinggi dapat menghasilkan good news bagi investor, sehingga laporan 
keuangan akan cenderung lebih cepat disampaikan. 

Leverage 

Leverage merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur banyaknya aktiva 
perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Perbandingan yang digunakan adalah perbandingan 
antara banyaknya beban hutang perusahaan dengan ekuitas perusahaan. Semakin tinggi 
hutang yang digunakan dalam pengelolaan aktiva mengindikasikan tingginya resiko 
keuangan perusahaan (Angrriani dan Hermanto, 2017). 

Kompleksitas Perusahaan 

Kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari diversifikasi usaha dan banyaknya anak  
perusahaan milik klien. Menurut Ariyani dan Budiartha (2014) apabila perusahaan memiliki 
anak cabang perusahaan maka transaksi yang dimiliki klien makin rumit karena terdapat 
laporan konsolidasi yang perlu di audit oleh auditor sehingga akan memerlukan waktu yang 
cukup lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya. 
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Pergantian Auditor 

Pergantian auditor adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
mengganti auditor atau KAP. Pergantian auditor dilakukan secara sukarela (voluntary) 
apabila dilakukan dengan adanya kesepakatan antara auditor dan auditee, selain itu juga 
dapat dilakukan berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku (mandatory). 

Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan berkaitan erat dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
investor. Kepemilikan saham yang besar mengharuskan investor lebih bertanggung jawab 
dalam  mengawasi kinerja perusahaan. Investor dengan nilai saham yang besar dapat 
menuntut perusahaan untuk mengeluarkan laporan keuangan lebih cepat, sehingga auditor 
pun harus bekerja lebih cepat. 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki  oleh 
perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki, maka semakin besar ukuran 
perusahaan tersebut. Menurut Andi (2009) dalam Swami dan Latrini (2013) laporan audit 
akan semakin cepat diselesaikan apabila ukuran perusahaannya semakin luas/besar karena 
perusahaan besar mendapatkan pengawasan dari pemerintah dan investor yang 
membutuhkan informasi dalam laporan keuangan.  

Pengembangan Hipotesis 

Profitabilitas terhadap Audit Report Lag 

Profitabilitas adalah hasil atau laba bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 
yang diambil dari manajemen perusahaan, serta hasil dari efektifitas perusahaan. Menurut 
teori sinyal, semakin tinggi profit perusahaan maka akan menghasilkan good news sebagai 
sinyal untuk para investor atau pihak eksternal perusahaan sehingga perusahaan cenderung 
ingin memberikan laporan keuangan secara cepat. 

Ha1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Leverage terhadap Audit Report Lag 

Leverage merupakan besaran hutang yang digunakan untuk biaya kegiatan 
perusahaan. Menurut teori sinyal, semakin tinggi rasio leverage mengindikasi bahwa akan 
adanya resiko keuangan perusahaan. Resiko keuangan dapat menjadi sinyal bahwa 
keuangan perusahaan sedang dalam posisi yang kurang baik. Sehingga perusahaan 
cenderung menunda penerbitan laporan keuangan karena dapat berdampak pada 
keputusan investor pada perusahaan. 

Ha2: Leverage berpengaruh positif terhadap audit report lag. 

Kompleksitas Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Tingkat kompleksitas perusahaan dapat diukur berdasarkan diversifikasi bisnis 
perusahaan atau banyaknya anak perusahaan. Semakin kompleks bisnis yang dimiliki klien, 
maka dapat mengindikasi adanya keterlambatan penerbitan laporan keuangan oleh auditor. 
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Hal ini didukung teori agensi dimana semakin besar ukuran operasi perusahaan maka akan 
semakin banyak dalam mengungkap informasi dan meningkatkan agency cost. 

Ha3: Kompleksitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap Audit Report  Lag. 

Pergantian Auditor terhadap Audit Report Lag 

Pergantian auditor dapat dilakukan oleh perusahaan secara sukarela (voluntary) atau 
berdasarkan peraturan (mandatory). Perusahaan yang secara sukarela mengganti 
auditornya dapat didasari rasa ketidakpuasan atas kinerja auditor atau berdasarkan 
kesepakatan antara auditor dan auditee. Apabila perusahaan mengganti auditor secara 
sukarela dapat berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga 
meningkatkan agency cost perusahaan. 

Ha4: Pergantian Auditor berpengaruh positif terhadap Audit Report Lag 

Konsentrasi Kepemilikan terhadap Audit Report Lag 

Menurut Apadore dan Noor (2013) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan 
seorang pemegang saham maka semakin besar pula kemampuan para pemegang saham 
untuk mempengaruhi perusahaan. Apabila konsentrasi kepemilikan tinggi, maka controlling 
yang akan dilakukan semakin tinggi pula. Hal tersebut dapat mencegah asimetri informasi 
yang dapat terjadi pada agen dan prinsipal, sehingga tidak terjadi agency problem. 

Ha5: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara negatif terhadap audit  report lag. 

Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan besaran total aset yang dimiliki oleh 
perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin ketat pengawasan yang 
dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal, seperti investor, pengawas permodalan dan 
pemerintah. Hal tersebut dapat menghilangkan permasalahan asimetri informasi dalam 
hubunganannya dengan teori agensi (Hariani dan Darsono, 2014). 

Ha6: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Kriteria dalam penelitian sampel ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan pada sektor pertambangan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2014-2016. 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada periode 
2014-2016 dan tidak mengalami delisting. 

3. Perusahaan memiliki semua data lengkap yang terkait dengan variabel profitabilitas, 
leverage, kompleksitas perusahaan, pergantian auditor, konsentrasi kepemilikan dan 
ukuran perusahaan. 

 

 

Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh..., Adlika Riezky Darmawan, Ak.-IBS, 2018



  Indonesia Banking School (2018) 
 

 

6 
 

 
 

 

Operasional Variabel dan Pengukuran 

Audit Report Lag 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit report lag (y). Audit report lag 
adalah rentang waktu penyelesaian audit dari tanggal tutup buku perusahaan sampai 
dengan tanggal yang tercantum dalam laporan audit. Perhitungan audit report lag 
menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung jumlah hari antara akhir tahun fiskal 
laporan keuangan (31 Desember) hingga tanggal ditandatangani laporan audit (tanggal 
opini) yang diterbitkan oleh auditor independen (Arumsari dan Handayani, 2017). 

Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 
mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 
perusahaan (Arumsari dan Handayani, 2017). Pengukuran profitibilitas diukur dengan 
menggunakan rasio return on asset, yaitu: 

Return on Asset   =  Net Income 

Total Asset 

Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 
dengan hutang (Anggriani dan Hermanto, 2017).  Leverage suatu perusahaan dapat diukur 
dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) seperti yang dilakukan oleh beberapa 
peneliti terdahulu, yaitu Arumsari dan Handayani (2017),  Faricha dan Ardini (2017), 
Zebriyanti dan Subarjo (2016). 

Debt to Equity Ratio (DER) =      Total Debt  

            Total Equity  

Kompleksitas Perusahaan 

 
 Kompleksitas perusahaan dapat diukur dengan banyaknya anak perusahaan yang 
dimiliki oleh perusahaan klien. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan jumlah anak 
perusahaan dengan kepemilikan langsung (direct ownership) pada setiap perusahaan. 
Pengukuran ini digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Atmojo dan Darsono (2017) dan 
Butarbutar dan Hadiprajitno (2017). 
 
Pergantian Auditor 
 

Pergantian auditor dalam penelitian ini diukur dengan variabel dummy. Perusahaan 
yang mengganti auditor, secara sukarela maupun dengan peraturan, selama periode yang 
ditentukan diberi kode 1 dan perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor diberi 
kode 0. 
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Konsentrasi Kepemilikan 

Menurut Pratomo (2009) konsentrasi kepemilikan adalah presentase jumlah 
kepemilikan saham terbesar yang terdapat dalam suatu perusahaan, selain kepemlikan oleh 
publik di dalam struktur kepemilikan saham. Konsentrasi kepemilikan diukur dengan 
persentase kepemilkan yang dimiliki pemegang saham terbesar selain publik. Pengukuran 
ini digunakan oleh peneliti terdahulu dalam penelitannya seperti Butarbutar dan Hadiprajitno 
(2017), dan Sutikno dan Hadiprajitno (2015). 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran 
perusahaan dapat dihitung berdasarkan log naturan (ln) total aset perusahaan. Total aset 
dipilih karena total aset lebih stabil dalam menunjukan ukuran perusahaan dibanding 
kapitalisasi pasar dan penjualan yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran 
(Meganyanti dan Budiartha, 2016). 

      SIZE = Ln Total Asset 

 Perhitungan regresi linear dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 
                                                                             

                              

Keterangan: 
ARL  =  Audit Report Lag 
βo  = Konstanta Regresi  
i  = Perusahaan 
t  = Periode Laporan Tahunan 
β1-5  = Koefisien Regresi 
PROF   = Profitabilitas 
LEV  = Leverage 
CMPLX = Kompleksitas Perusahaan 
CHANGE = Pergantian Auditor 
CONST = Konsentrasi Kepemilikan 
SIZE  = Ukuran Perusahaan 
 ε  = Error 
 
 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 dipilih dengan purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sebanyak 34 perusahaan dengan observasi 
data sebanyak 94 perusahaan. 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan pada sektor pertambangan telah 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 
2014-2016. 

36 
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Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 
keuangan secara konsisten pada periode 2014-
2016 dan  mengalami delisting. 

(2) 

Perusahaan memiliki semua data lengkap yang 
terkait dengan variabel profitabilitas, leverage, 
kompleksitas perusahaan, pergantian auditor, 
konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan. 

34 

Pengamatan Awal 34 
Periode observasi (Tahun) 3 
Jumlah observasi (gross) 102 
Outlier (8) 
Total observasi dalam penelitian (Net) 94 

      Sumber: www.idx.co.id, diolah oleh penulis, 2018. 
 
Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif pada table 4.2 menghasilkan informasi antara lain, jumlah 
sampel yang diteliti, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai minimum, nilai 
maksimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel. 

 
 ARL PROV LEV CMPLX CHANGE CONST SIZE 

 Mean  78.40426  0.015001  1.966906  5.265957  0.159574  52.80989  20.63257 
 Median  77.50000  0.017312  0.733335  4.000000  0.000000  53.76000  19.87571 
 Maximum  180.0000  0.443826  28.18712  24.00000  1.000000  92.59000  28.99757 

 Minimum  39.00000 
-

0.654270 
-

2.113984  0.000000  0.000000  18.40000  12.70720 
 Std. Dev.  27.62978  0.129612  4.181930  4.288458  0.368175  18.79870  4.771205 

 Skewness  1.510154 
-

0.798380  4.661498  1.426410  1.859177 
-

0.195220  0.255793 
 Kurtosis  6.332534  11.55057  26.64824  5.875017  4.456540  1.975490  2.053185 

        
 Jarque-
Bera  79.22651  296.3426  2530.783  64.25020  62.46170  4.708082  4.536205 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.094985  0.103508 

        
 Sum  7370.000  1.410060  184.8891  495.0000  15.00000  4964.130  1939.461 
 Sum Sq. 
Dev.  70996.64  1.562329  1626.434  1710.351  12.60638  32865.38  2117.089 

        
 Observati
ons  94  94  94  94  94  94  94 

Sumber: diolah oleh penulis dengan E-Views 7, 2018 
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Analisis Regresi Data Panel 

Uji Chow 

Pertama, uji statistic F (Uji Chow) yang digunakan untuk memilih antara metode 
common atau fixed effect. Berikut ini adalah hasil dari Uji Chow: 

          Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
          Cross-section F 3.757318 (33,60) 0.0000 

Cross-section Chi-square 
112.05449

9 33 0.0000 
              Sumber: diolah oleh penulis dengan E-Views 7, 2018 

Nilai probabilitas pada Cross-Section Chi-square adalah 0.0000. Hasil tersebut 
menunjukkan Chi-Square < 0.05 atau 0.0000 < 0.05 sehingga Ha diterima dan metode yang 
digunakan adalah fixed effect. Berlanjut pada Uji Hausman: 

Uji Hausman 

     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. 
d.f. Prob.  

          Cross-section random 13.370747 6 0.0375 
          

          Sumber: diolah oleh penulis dengan E-Views 7, 2018 

Berdasarkan hasil nilai probabilitas pada Cross-Section random adalah 0.0375. Hasil 
tersebut menunjukkan Cross-Section random < 0.05 atau 0.0375 < 0.05 sehingga Ha 
diterima dan metode yang digunakan tetap fixed effect. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel 
terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Jika probabilias Jarque-Bera diatas 0.05 
atau 5 % maka data diintepretasikan terdistribusi secara normal. 

    
0
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Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2016
Observations 94

Mean      -6.00e-16
Median  -0.209333
Maximum  13.06044
Minimum -9.770966
Std. Dev.   4.428162
Skewness   0.194372
Kurtosis   2.794656

Jarque-Bera  0.757044
Probability  0.684873
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         Sumber: diolah oleh penulis dengan E-Views 7, 2018. 

Nilai probabilitas yang didapatkan adalah sebesar 0.684873 yang menunjukkan nilai 
ini lebih besar dari 0.05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 
secara normal. 

Uji Multikoleniaritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya hubungan linear antar variabel 
independen. Dalam uji asumsi klasik salah satu syarat dari model regresi adalah terhindar 
dari unsur multikoleniaritas. Indikator dalam mendeteksi adanya multikoleniaritas terlihat dari 
nilai R2 yang tidak lebih dari 0,80 (Gujarati dan Porter, 2010). Berikut adalah hasil dari uji 
multikoleniaritas: 

Sumber: diolah oleh penulis dengan E-Views 7, 2018 

Nilai-nilai dari masing-masing variabel independen yang diproksikan dengan PROF, 
LEV, CMPLX, CHANGE, CONST, dan SIZE tidak ada yang melebihi dari 0,8 sehingga tidak 
terdapat masalah multikoleniaritas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian hubungan antara residual satu observasi 
dengan residual observasi lainnya.  Untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi maka 
dilakukan uji Durbin-Watson (D-W). Kriteria yang digunakan dalam uji Durbin-Watson dalam 
menentukan autokorelasi adalah apabila nilai DW-Stat berada pada du dan 4-du atau 1,54 
dan 2,46. Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi: 

     R-squared 0.465216     Mean dependent var 78.62366 
Adjusted R-squared 0.421174     S.D. dependent var 27.69709 
S.E. of regression 21.07210     Akaike info criterion 9.015872 
Sum squared resid 37742.85     Schwarz criterion 9.233730 
Log likelihood -411.2380     Hannan-Quinn criter. 9.103837 
F-statistic 10.56322     Durbin-Watson stat 1.840803 

Prob(F-statistic) 0.000000    
      Sumber: diolah oleh penulis dengan E-Views 7, 2018 

 PROF LEV CMPLX 

CHANG

E CONST SIZE 

PROF 1.00000      

LEV -0.07229 1.00000     

CMPL

X 0.01134 -0.03530 1.00000    

CHAN

GE -0.03176 -0.03970 0.05455 1.00000   

 

CONST -0.09832 0.10636 0.02998 0.02697 1.00000  

SIZE -0.38360 -0.01482 -0.14306 0.06496 -0.06003 1.00000 
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Hasil Durbin-Watson stat dari model penelitian adalah 1.840803. Nilai tersebut 
sesuai dengan kriteria dimana 1.840803 berada diantara 1,54 dan 2,46 sehingga tidak 
terdapat masalah autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah persamaan regresi berganda yang menguji mengenai 
sama atau tidaknya varian residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. 
Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji 
heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Harvey, dimana agar terhindar dari 
masalah heteroskedastisitas maka nilai probabilitas Chi-Square harus lebih besar dari nilai 
signifikansi/ α yaitu sebesar 0.05. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas: 

Heteroskedasticity Test: Harvey  
          F-statistic 1.087379     Prob. F(6,87) 0.3764 

Obs*R-squared 6.557463 
    Prob. Chi-
Square(6) 0.3637 

Scaled explained 
SS 7.616640 

    Prob. Chi-
Square(6) 0.2676 

   Sumber: diolah oleh penulis dengan E-Views 7, 2018 

Hasil dari Prob Chi-Square adalah 0.3637. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 yang 
merupakan nilai signifikansi / α sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian lolos uji 
dan terhindar dari masalah heteroskedastisitas.  

Analisis Regresi Linear Berganda 

Perhitungan regresi linear dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. 
Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 94 observasi. Model persamaan 
adalah sebagai berikut: 

Variabel Expected 

Sign 

Coefficient t-Statistic Prob. 

C  113.7489 5.743291 0.0000 

PROF - -10.68829 -1.571406 0.1219 

LEV - -4.607334 -8.468124 0.0000 

CMPLX + 2.634657 2.554611 0.0135 

CHANGE + 4.262756 1.665682 0.1016 

CONST - -0.787799 -3.798184 0.0004 

SIZE + 0.044939 0.063705 0.9494 

 Sumber: diolah oleh penulis dengan E-Views 7, 2018 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier berganda sebagai 
berikut: 
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Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengukuran ditentukan apabila semakin 
besar nilai R2 (mendekati 1) maka semakin baik model regresi tersebut, sebaliknya Semakin 
kecil nilai R2 (mendekati 0) maka variabel independen semakin tidak dapat menjelaskan 
variasi dari variabel dependen secara keseluruhan. Pada nilai Adjusted R-squared adalah 
0.955763 atau 95.5763%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 95.5763% 
profitabilitas, leverage, kompleksitas perusahaan, pergantian auditor, kompleksitas 
perusahaan dan ukuran perusahaan mampu mempengaruhi dan menjelaskan audit repot 
delay pada perusahaan. Sedangkan sisanya 4.4237% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 
model penelitian ini. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Report Lag 

Nilai probabilitas signifikansi PROF lebih besar dari nilai signifikansi (0.1219 > 0.05) 
dengan nilai koefisien regresi dari variabel PROF sebesar -10.68829. Sehingga hal tersebut 
menujukan bahwa profitabilitas  (PROF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap audit 
report lag, maka dapat dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini ditolak.  

Menurut Zebriyanti dan Subardjo (2016) tidak adanya pengaruh tersebut 
dikarenakan adanya tanggung jawab yang sama bagi perusahaan yang memperoleh tingkat 
profitabilitas baik tinggi maupun rendah untuk tetap menyampaikan laporan keuangan 
auditan secara tepat waktu. Sehingga profitabilitas tidak dapat menjadi tolak ukur penentu 
terhadap audit report lag dalam laporan keuangan auditan perusahaan.  

Pengaruh Leverage terhadap Audit Report Lag 

Nilai probabilitas signifikansi LEV lebih kecil dari nilai signikansi (0.0000 < 0.05) 
dengan nilai koefisien regresi dari variabel LEV sebesar -4.607334. Sehingga hal tersebut 
menunjukan bahwa leverage (LEV) berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag, 
maka dapat dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini tidak dapat ditolak. 

Pengaruh negatif signifikan yang dihasilkan oleh model regresi merupakan hasil 
dengan minim penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini dapat diartikan dengan asumsi 
semakin tinggi tingkat leverage maka semakin pendek waktu penerbitan laporan keuangan. 
Hal tersebut disebabkan karena salah satu fasilitas yang perlu diberikan perusahaan kepada 
investor untuk monitoring operasional dan posisi keuangan perusahaan adalah laporan 
keuangan. Apabila hutang perusahaan meningkat maka tekanan pada perusahaan untuk 
menerbitkan laporan keuangan akan semakin cepat. Sehingga dapat terjadi pengurangan 
tingkat resiko premium dalam pengembalian modal dari para investor apabila posisi 
keuangan perusahaan tidak kunjung membaik.  

Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Nilai probabilitas signifikansi CMPLX lebih kecil dari nilai signifikansi (0.0135 < 0.05) 
dengan nilai koefisien regresi dari variabel CMPLX sebesar 2.634657. Sehingga hal tersebut 
menunjukan bahwa kompleksitas perusahaan (CMPLX) berpengaruh positif signifikan 
terhadap audit report lag, maka dapat dinyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini tidak dapat 
ditolak. 
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Pengaruh positif yang dihasilkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan dengan 
kompleksitas perusahaan yang tinggi, dimana kompleksitas perusahaan di hitung dengan 
banyaknya anak perusahaan perusahaan berdampak pada lamanya auditor dalam 
mengerjakan laporan keuangan auditan perusahaan. Menurut Ahnad dan Abidin (2008) 
dalam Hariani dan Darsono (2014) hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan memiliki 
anak perusahaan, maka perusahaan akan mengkonsolidasi laporan keuangan induk 
perusahaan dan anak perusahaan. Hasil signifikan dari kompleksitas perusahaan 
menunjukkan bahwa semakin kompleks atau semakin banyak anak perusahaan maka dapat 
mempengaruhi lamanya pelaporan laporan keuangan auditan. Lamanya waktu pengerjaan 
laporan keuangan auditan juga dapat berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk auditor sehingga menimbulkan agency cost.  

Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Audit Report Lag 

Nilai probabilitias signifikansi CHANGE lebih besar dari nilai signifikansi (0.1016 > 
0.05) dengan nilai koefisiensi regresi dari variable CHANGE sebesar 4.262756. Sehingga 
hal tersebut menunjukan bahwa pergantian auditor (CHANGE) berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap audit report lag, maka dapa dinyatakan bahwa H4 dalam penelitian ini 
ditolak. 

Hasil tersebut mengindikasi bahwa pergantian audit tidak berpengaruh dengan audit 
report lag yang terjadi di perusahaan. Hal tersebut dikarenakan auditor harus 
mempertimbangkan banyak hal sebelum menerima perusahaan sebagai klien, seperti 
pemahaman bisnis klien, materialitas, resiko audit dan jasa bernilai tambah (Megayanti dan 
Budiartha, 2016). Selain itu auditor juga perlu membuat perencanaan audit yang akan 
digunakan pada saat pelaksanaan dan penentuan ruang lingkup audit yang akan 
diaplikasikan di dalam perusahaan. Pergantian auditor tidak akan menggangu pekerjaan 
auditor apabila perusahaan mempekerjakan jumlah tim audit secara tepat. Selain jumlah tim 
audit, audit fee juga dapat mempengaruhi kinerja auditor perusahaan. Semakin banyak 
jumlah tim dan audit fee yang di keluarkan oleh perusahaan maka dapat mempengaruhi 
cepat lambatnya penerbitan laporan keuangan perusahaan. 

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Audit Report Lag 

Nilai probabilitas signifikansi CONST lebih kecil dari nilai signifikansi (0.0004 < 0.05) 
dengan nilai koefisiensi regresi -0.787799. Sehingga hal tersebut menunjukan bahwa 
konsentrasi kepemilikan (CONST) berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag, 
maka dapat dinyatakan bahwa H5 dalam penelitian ini tidak dapat ditolak. 

Hasil dari penelitian ini mengindikasi bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan 
sebuah saham oleh investor menandakan semakin berpengaruh terhadap audit report lag 
perusahaan. Konsentrasi kepemilikian di hitung dengan persentase saham terbesar yang 
dimiliki oleh pemegang saham kecuali publik. Menurut Apadore dan Noor (2013) semakin 
besar kepemilikan seorang pemegang saham maka semakin besar pula kemampuan para 
pemegang saham untuk mempengaruhi perusahaan. Apabila konsentrasi kepemilikan tinggi, 
maka controlling yang akan dilakukan semakin tinggi pula. Adapun salah satu contohnya 
adalah perusahaan milik keluarga.  
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Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Nilai probabilitas signifikansi SIZE lebih besar dari nilai signifikansi (0.9494 > 0.05) 
dengan nilai koefisiensi regresi 0.044939. Sehingga hal tersebut menunjukan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa H6 dalam 
penelitian ini ditolak. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berdampak 
pada keterlambatan penerbitan laporan keuangan auditan. Menurut Faricha dan Ardini 
(2017) perusahaan dengan total aset yang besar ataupun kecil mempunyai kemungkinan 
yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan dan tiap-tiap 
perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama sesuai dengan prosedur dan standar 
akuntan publik. Adapun alasan lainnya adalah kemampuan perusahaan dalam 
mempekerjakan tim auditor dan mengeluarkan biaya audit. Semakin besar perusahaan, 
maka pengeluaran perusahaan dalam mempekerjakan auditor dan biaya audit akan 
semakin besar. Hal tersebut dapat mengindikasi penerbitan laporan keuangan dilakukan 
secara cepat sehingga dapat mengurangi keterlambatan penerbitan laporan keuangan. 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian  tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh 
Terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode Tahun 2014-2016” dengan variabel yaitu profitabilitas, leverage, 
kompleksitas perusahaan, pergantian auditor, konsentrasi kepemilikan, dan ukuran 
perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi audit report lag adalah 
variabel leverage dengan proksi LEV, kompleksitas perusahaan dengan proksi CMPLX, dan 
konsentrasi kepemilikan dengan  proksi CONST.  

 Variabel leverage (LEV) dan konsentrasi kepemilikan (CONST)  memiliki pengaruh 
negatif signifikan terhadap audit report lag. Adapun variabel kompleksitas perusahaan 
(CMPLX) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap audit report lag perusahaan. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh profitabilitas, leverage, 
kompleksitas perusahaan, pergantian auditor, konsentrasi kepemilikan, dan ukuran 
perusahaan terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari 
34 perusahaan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag 
perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-
2016. 

2. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag perusahaan 
pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. 

3. Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag 
perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-
2016. 
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4. Pergantian auditor tidak berpengaruh positif signifkan terhadap audit report lag 
perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-
2016. 

5. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag 
perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-
2016. 

6. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag 
perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-
2016. 

Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya ada di periode tahun 2014-2016, sehingga pada penelitian 
selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode pengamatan sampai pada 
tahun 2018. 

2. Penelitian hanya berfokus pada perusahaan sektor pertambangan dengan jumlah 
perusahaan yaitu 36 perusahaan, sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan 
untuk menggunakan perusahaan dengan sektor yang memiliki lebih banyak jumlah 
perusahaan agar observasi data akan semakin beragam. 
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