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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Faktor-faktor yang diuji dalam 

penelitian adalah profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, kompleksitas 

operasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan audit 

report lag sebagai variabel dependen. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 153 perusahaan. Analisis data 

menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap audit report lag, sedangkan solvabilitas, struktur 

kepemilikan, kompleksitas operasi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

Kata Kunci: audit report lag, profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, 

kompleksitas operasi,ukuran perusahaan. 

Abstract 

 

The purpose of this research is to analyze the factors that affect audit 

report lag to the manufacuring companies listed on the Indonesian Stock 

Exchange the period 2013-2015. The examined factors of this research are 

profitability, solvability, ownership structure, complexity of operations and 

company size as the independent variables, while audit report lag as the 

dependent variables. 

Sampling employed in this study is the purposive sampling with the total 

sample of 153 companies. The data analysis uses logistic regressions. The result 

of the study shows that profitability positive effect on audit report lag, while 

solvability, ownership structure, complexity of operations and company size does 

not effect on audit report lag. 

Keywords:  audit report lag, profitability, solvability, ownership structure, 

complexity of operations, company size. 

 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan yang telah 
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go public. Perusahaan yang go public, semakin tinggi pula permintaan atas audit 

laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi para investor (Togasima 

dan Jogi, 2014).  

Tujuan dari laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 

2016:5) yaitu untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor 

yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, 

dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya 

kepada entitas. Karakteristik kualitatif informasi keuangan dibagi menjadi dua 

yaitu karakteritik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. 

Karakteristik fundamental meliputi relevansi dan representasi, sedangkan 

karakteristik peningkat meliputi keterbandingan, katerverifikasian, 

ketepatwaktuan, dan keterpahaman. 

Salah satu ukuran ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 

adalah audit report lag, yaitu jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan 

yang berakhir sampai dengan tanggal laporan audit. Apabila audit report lag 

melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh BAPEPAM, maka akan 

berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan ini 

bisa mencerminkan bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan perusahaan 

(Ariyani dan Budiartha, 2014). 

Audit report lag sangat penting digunakan dalam menyelesaikan audit 

laporan keuangan, agar auditor menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Disisi 

lain, audit membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengidentifikasi 

masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu 

ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit.  

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada audit 

report lag telah dilakukan. Namun, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan 

ketidakkonsistenan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dan mengingat 

pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi para pengguna laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan, penulis termotivasi untuk menguji 

kembali beberapa faktor dalam penelitian terdahulu yang memperngaruhi audit 

report lag untuk melihat pengaruh dan jenis hubungannya.  
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Artaningrum et al, (2017) tentang pengaruh profitabilitas, 

solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen pada audit 

report lag perusahaan perbankan. Adapun variabel yang diuji kembali oleh 

peneliti yaitu profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengganti 

variabel likuiditas dan pergantian manajemen dengan variabel struktur 

kepemilikan dan kompleksitas operasi, serta data yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013 sedangkan pada penelitian ini data yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013 sampai 2015. Pada penelitian ini 

teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu 

sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan 

sampel yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: (1) 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 

(2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara 

berturut-turut tahun 2013-2015. (3) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan 

laporan keuangan dalam Rupiah. (4) Menampilkan data dan informasi lengkap 

yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

audit report lag  tahun 2013-2015. 

2.2 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok 

utama yaitu variabel dependen yaitu audit report lag dan variabel independen 

yaitu opini audit, solvabilitas, laba rugi dan kompleksitas operasi perusahaan. 

Pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 
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2.3 Audit Report Lag 

Audit report lag merupakan jangka waktu antara tanggal tahun buku 

perusahaan yang berakhir sampai dengan tanggal laporan audit. Perusahaan 

mengalami audit report lag jika rentang waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan lebih dari rata-rata waktu audit, sedangkan perusahaan dikatakan tidak 

mengalami audit report lag jika rentang waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan kurang atau sama dari rata-rata waktu audit. Waktu audit dari tanggal 31 

Desember sampai tanggal laporan auditan. Variabel dummy digunakan dalam 

pengukuran ini. Apabila laporan audit melebihi bulan april maka diberi kode 1 

sedangkan jika tidak melebihi bulan april maka diberi kode 0. 

2.4 Provitabilitas 

Profitabilitas merupakan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profit merupakan berita 

baik bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi 

yang berisi berita baik (Lianto dan Kusuma, 2010). Menurut Prabowo dan 

Marsono (2013) pengukuran variabel ini menggunakan metode analisis rasio 

profitabilitas karena masyarakat, pada umumnya, berpandangan bahwa 

pengukuran tingkat keberhasilan operasional dan efektivitas perusahaan 

didasarkan pada tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan. Profitabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan ROA yang dirumuskan sebagai berikut: 

ROA =    Laba bersih sebelum pajak     x 100% 

                   Total Aktiva 

2.5 Solvabilitas 

Menurut penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014) solvabilitas perusahaan 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, 

diproksikan melalui rasio debt to total aset yang diukur berdasarkan total 

kewajiban yang meliputi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dibagi 

total aktiva akhir tahun tutup buku perusahaan. 

Debt to total aset =    Total Hutang  x 100% 

                Total Aktiva 
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2.6 Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan dijelaskan dalam Juanita dan Satwiko (2012) dibagi 

menjadi dua yaitu kepemilikan oleh pihak dalam negeri dan kepemilikan oleh 

pihak luar negeri. Variabel ini diberlakukan sebagai variabel dummy. Apabila 

perusahaan struktur kepemilikan luar negeri akan menggunakan kode 1 sedangkan 

jika struktur kepemilikan dalam negeri maka akan menggunakan kode 0. 

2.7 Kompleksitas Operasi 

Kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat dari pembentukan 

departemen dan pembagian pekerjaan yang memiliki fokus terhadap jumlah unit 

yang berbeda. Kompleksitas operasi dalam penelitian ini ditentukan dengan ada 

tidaknya anak perusahaan. Pengukurannya menggunakan variabel dummy, dimana 

kategori 1 untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan kategori 0 untuk 

perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan. 

2.8 Ukuran Perusahaan 

Menurut penelitian Juanita dan Satwiko (2012) ukuran perusahaan adalah 

jumlah kekayaan uang dimiliki suatu perusahaan selama periode pengamatan. 

Diukur dengan melihat total aset perusahaan selama periode pengamatan per 

tahun. Dalam penelitian ini variabel ukuran perusahaan diukur dengan 

mentranformasikan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk 

logaritma. 

Size = Ln (Total Aktiva) 

2.9 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi logistik, karena pada penelitian ini variabel dependen atau variabel 

terikatnya dihitung menggunakan variabel dummy yang merupakan salah satu 

syarat utama dalam menggunakan regresi logistik. Model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

  
          

            
  = α + β1 Prof + β2 Sol + β3 SK + β4 Komp+ β5 Size + ε 
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Keterangan: 

  
          

            
       = Variabel Dummy audit report lag (kategori 1 untuk   

perusahaan yang mengalami audit report lag dan 0 

untuk perusahaan yang tidak mengalami audit 

report lag) 

α   = Konstanta 

β1- β5   = Koefisien regresi dari tiap variabel independen 

Prof    = Profitabilitas 

Sol    = Solvabilitas 

SK    = Struktur Kepemilikan 

Komp   = Kompleksitas Operasi 

Size    = Ukuran Perusahaan 

ε   = Error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai audit report 

lag adalah antara rata-rata perusahaan yang mengalami audit report lag sebesar 

4% dan perusahaan yang tidak mengalami audit report lag sebesar 96%. Variabel 

profitabilitas merupakan variabel yang diukur berdasarkan nilai ROA (return on 

asset). Rasio profitabilitas berkisar antara -0,18 sampai dengan 0,88 dengan rata-

rata sebesar 0,1109 dan standar deviasi sebesar 0,14659. Tingkat solvabilitas yang 

merupakan pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

perusahaan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Variabel solvabilitas memiliki rata-rata hitung sebesar 0,4558 dengan kisaran 

antara 0,01 hingga 3,03 dan standar deviasi sebesar 0, 36945. Variabel struktur 

kepemilikan diukur dengan menggunakan dummy. Struktur kepemilikan 

ditentukan dengan ada tidaknya kepemilikan luar negeri perusahaan, dimana 
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untuk struktur kepemilikan luar negeri akan menggunakan kode 1 sedangkan jika 

struktur kepemilikan dalam negeri maka akan menggunakan kode 0. Frekuensi 

untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan luar negeri sebanyak 110 

perusahaan dan frekuensi perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan luar negeri 

sebanyak 43 perusahaan. Sehingga presentase rata-rata perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2013, 2014, 2015 yang memiliki anak 

perusahaan sebesar 72. Variabel kompleksitas operasi diukur dengan 

menggunakan dummy. Kompleksitas operasi ditentukan dengan ada tidaknya anak 

perusahaan dalam perusahaan, dimana untuk perusahaan yang memiliki anak 

perusahaan berkategori 1  sedangkan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak 

memiliki anak perusahaan. Frekuensi untuk perusahaan yang memiliki anak 

perusahaan sebanyak 108 perusahaan dan frekuensi perusahaan yang tidak 

memiliki anak perusahaan  sebanyak 45 perusahaaan. Sehingga presentase rata-

rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013, 2014, 2015 

yang memiliki anak perusahaan sebesar 71. Ukuran perusahaan merupakan 

variabel yang diukur log total asset (total aktiva) perusahaan. Ukuran perusahaan 

mempunyai nilai minimum sebesar 11.48 dan nilai maksimum sebesar 18.98 

dengan nilai rata-rata sebesar 14.3178 dan nilai standar deviasi sebesar 1.56851. 

3.1.2 Uji Fit Model 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai -2loglikelihood (-2LL) 

pada awal (Block Number 0) dengan nilai -2loglikelihood (-2LL) pada akhir 

(Block Number 1), jika ada pengurangan nilai -2LL antara awal dengan nilai -2LL 

pada akhir menunjukan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

Perbandingan nilai -2LL block pertama dengan nilai -2LL block kedua. Nilai -

2LL dari block pertama sebesar 67,091 lebih besar dari pada nilai -2LL pada 

block kedua sebesar 64,983, dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model kedua setelah memasukan variabel independen lebih baik dari pada model 

sebelum memasukan variabel independen, hal ini artinya model penelitian 

dikatakan fit dengan data. 
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3.1 3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R Square) 

Nagelkerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell 

untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Dapat 

dilihat bahwa nilai Nagelkerke’s R square sebesar 0,384, hal ini berarti bahwa 

38,4% variabel audit report lag dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, kompleksitas operasi dan ukuran 

perusahaan. Sedangkan sisanya 61,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian. 

3.1.4 Uji Hosmer dan Lemeshow 

Kelayakan model  regresi  dinilai  dengan  menggunakan  Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. 

Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness of FitTest lebih besar dari 

0,05,  maka berarti  model  mampu  memprediksi  nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Nilai 

signifikan sebesar 0,708  nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model 

dapat diterima karena cocok dengan data observasinya, sehingga model dapat 

dilanjutkan untuk uji hipotesis. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Provitabilitas terhadap audit report lag 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan hasil bahwa nilai beta -20,209 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa H1 diterima artinya ukuran Profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Ariyani dan  Budhiarta (2014) serta Indriyani dan Supriyati (2012). 

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiono 

dan Jogi (2013), Juanita dan Satwiko (2012)yang menyatakan bahwa Profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap audit report lag.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan  yang  memiliki 

profitabilitas rendah atau dengan kata lain mengalami kerugian cenderung akan 

menunda publikasi atas laporan keuangan karena kerugian merupakan kabar 
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buruk yang akan berdampak negatif pada perusahaan seperti penurunan 

permintaan akan saham yang diterbitkan sedangkan perusahaan yang mempunyai 

tingkat profitabilitas tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan 

keuangan lebih cepat agar segera dapat memberitahukan kabar baik kepada publik 

dan mendapatkan respon yang positif dari publik. 

3.2.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap audit report lag 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan hasil bahwa nilai beta  1,672 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,434 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa H2 ditolak artinya ukuran solvabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Almilia dan Setiady (2006). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Artaningrum et al (2017) yang menyatakan bahwa Solvabilitas 

berpengaruh terhadap audit report lag.  

Secara teoritis, Solvabilitas yang buruk merupakan  bad news bagi perusahaan 

sehingga perusahaan cenderung berusaha untuk “memoles“ telebih dahulu 

sebelum laporan keuangan disajikan. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang 

tinggi akan cenderung memiliki rentang  

3.2.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap audit report lag 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan hasil bahwa nilai beta -0,613 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,521 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa H3 ditolak, artinya struktur kepemilkan tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Artaningrum et al (2017) yang menyatakan bahwa struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap auditor report lag. Namun penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Togisma dan Jogi (2013) yang menyatakan struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap auditor report lag.  

Menurut teori, Perusahaan yang kepemilikannya di pegang pihak luar negeri 

akan cenderung lebih bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya. 

Perusahaan akan berusaha mempertahankan reputasinya agar pihak luar tetap mau 

menanamkan dananya. Namun  hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika 

struktur kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
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Karena baik itu perusahaan dalam negeri maupun luar negeri sama-sama tidak 

ingin kehilangan investor mereka. Jadi perusahaan dengan struktur kepemilikan 

apapun pasti menjaga nama baik dan reputasi perusahaan tersebut.  

3.2.4 Pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap audit report lag 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan hasil bahwa nilai beta 22,157 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,996 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa H4 ditolak, artinya kompleksitas operasi tidak berpengaruh 

terhadap report lag. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Togisma dan Jogi (2013), Megayanti dan Budhiarta (2014), dan Sumartini 

dan Widhiyani (2014) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi tidak 

berpengaruh terhadap report lag.  

Ketergantungan yang semakin kompleks terjadi apabila organisasi dengan 

berbagai jenis atau jumlah pekerjaan dan unit dan menimbulkan masalah 

manajerial dan organisasi yang lebih rumit. Namun hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa meskipun tingkat kompleksitas suatu perusahaan tinggi, 

auditor yang mengaudit juga sudah bepengalaman dan professional. Sehingga 

tidak mempengaruhi audit report lag. 

3.2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadaap audit report lag 

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan hasil bahwa nilai beta -0,079 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,853 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa H5 ditolak, artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aryani dan Budhiarta (2014), Putri dan Januarti (2014), yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag.  

Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dapat dilihat dari beberapa 

sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan 

sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini disebabkan besar kecilnya ukuran 

perusahaan tidak akan mempengaruhi auditor dalam melaksanakan tugasnya. 

Auditor yang mengaudit perusahaan go public pasti sudah professional dan 

memiliki banyak pengalaman dibidangnya sehingga dapat menyelesaikan 
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tugasnya tepat waktu. Sehingga besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi 

audit report lag. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pengujian dengan analisis regresi logistik yang telah dilakukan 

terhadap faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap audit report lag 

yaitu provitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, kompleksitas operasi dan 

ukuran perusahaan dengan kesimpulan bahwa provitabilitas berpengaruh positif 

terhadap audit report lag. Sedangkan solvabilitas, struktur kepemilikan, 

kompleksitas operasi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah 

sebagai berikut: 

a. Sampel yang digunakan hanya sebatas perusahaan manufaktur, sehingga 

eksternal validitas sampel masih rendah. 

b. Periode penelitian hanya tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai 2015, sehingga 

belum memberikan gambaran hasil yang dapat digeneralisasikan. 

c. Penulis hanya menganalisa lima faktor yang mempengaruhi audit report lag 

(profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, kompleksitas operasi dan 

ukuran perusahaan), sehingga masih banyak faktor lain yang belum diteliti. 

4.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan semua sektor perusahaan 

yang terdaftar di BEI, sehingga dapat menghasilkan eksternal validitas 

sampel penelitian yang maksimal dan mengetahui sektor perusahaan apa 

yang sering melakukan auditor report lag. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang lebih 

panjang sehingga semakin besar kesempatan untuk memberikan gambaran 

hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan. 

c. Menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi audit report lag 

misalnya: likuiditas, opini audit, reputasi kantor akuntan publik dan lain-

lain. 
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