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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT 

REPORT LAG PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA 

SYARIAH (UUS) DI INDONESIA TAHUN 2012-2016 

 

Abstrak 

Salah satu karakteristik kualitatif dalam penyampaian laporan keuangan adalah 

relevan, yang perwujudannya dapat dilihat dari Audit Report Lag. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh tenure audit, ukuran perusahaan, pergantian 

auditor, ukuran KAP, profitabilitas, solvabilitas terhadap Audit Report Lag pada 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Sampel 

penelitian yang digunakan adalah 7 Bank Umum Syariah dan 10 Unit Usaha 

Syariah yang ada di Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Metode pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan tingkat 

signifikansi 5 persen, yang diolah menggunakan program Statistical Package for 

Social Science (SPSS) Versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

audit tenure berpengaruh terhadap Audit Report Lag, sedangkan variabel ukuran 

perusahaan, pergantian auditor, dan ukuran KAP, profitabilitas, dan solvabilitas 

tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 

Kata Kunci: audit report lag, audit tenure, ukuran perusahaan, pergantian auditor, 

ukuran KAP, profitabilitas, solvabilitas. 

 

Abstract 

One of the qualitative characteristics in the delivery of financial statements is 

relevant, the embodiment can be seen from Audit Report Lag. This study aims to 

examine the effect of audit tenure, firm size, auditor turnover, size of KAP, 

profitability and solvability to Audit Report Lag on Bank Umum Syariah (BUS)  

and Unit Usaha Syariah (UUS) in Indonesia. The research sample used is 7 Bank 

Umum Syariah (BUS) and 10 Unit Usaha Syariah (UUS) in Indonesia 2012 to 

2016. Sampling method using purposive sampling method. The analysis used in 

this study is multiple linear regression analysis with 5 percent significance level, 

which is processed using Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 

21 program. The results showed that variable audit tenure had an effect on Audit 

Report Lag, while firm size variables, auditor turnover, size of KAP, profitability, 

and solvability had no effect on Audit Report Lag. 

Keywords: audit report lag, audit tenure, firm size, auditor turnover, size of KAP, 

profitability. Solvability. 

1. PENDAHULUAN 

Penyajian laporan auditor independen mengharuskan adanya standar 

auditing yang diatur oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 

Indonesia, salah satunya standar audit pekerjaan lapangan yaitu perlu adanya 
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pencatatan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas 

pengendalian intern, pengumpulan bukti-bukti yang diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan  konfirmasi, menyebabkan proses audit 

yang sesuai dengan standar membutuhkan waktu audit yang lebih lama. Rentang 

waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi 

tersebut dipublikasikan dan sebagai pengambilan keputusan.  

Audit tenure pada Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah  lamanya masa 

sebuah perusahaan mamakai jasa audit pada KAP yang tetap dalam waktu 

tertentu. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan pemberian jasa audit 

umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling 

lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan oleh auditor dilakukan paling 

lama 3  (tiga) tahun berturut-turut. Aturan tersebut muncul untuk tetap 

menjaga independensi auditor dan KAP dalam menjalankan tanggungjawabnya 

terhadap klien. Dewi dan Ratnadi (2016). 

Ukuran  dalam  sebuah  perusahaan yang merupakan sketsa  besar  

kecilnya  perusahaan  yang ditentukan dari ukuran nominal seperti jumlah 

kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu  periode  akuntansi  (Rahayu  

2010) dalam (Dura , 2017). Mengukur sebuah perusahaan dapat dilihat dari total 

asset yang dimiliki oleh perusahaan. Hubungan  antara  ukuran  perusahaan  

dengan audit report lag merupakan ukuran dari sebuah perusahaan besar yang 

akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan yang 

levelnya kecil atau menengah. 

Pergantian auditor, putusnya hubungan auditor yang lama dengan 

perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan 

auditor yang lama (Ahmed dan Hossain, 2010) dalam (Widhiasari dan Budiartha, 

2016). 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit. Kantor Akuntan 

Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Mentri Keuangan sebagai wadah 

bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Kantor Akuntan Publik 

dibagi menjadi dua yaitu KAP the big four dan KAP non the big four 
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Profitabilitas, menurut Gunarsa dan Putri, (2017) mengemukakan 

bahwa Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Proses pengauditan laporan 

keuangan akan semakin lama apabila perusahaan mengalami kerugian.  

Kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya baik jangka panjang 

maupun jangka pendek atau yang disebut solvabilitas. Jika sebuah perusahaan 

mampu membayar hutang-hutangnya bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

akan mampu menyajikan laporan keuangannya tepat waktu (Pebri, 2013 dalam 

Artaningrum, 2017). 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variable-variabel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 

melihat annual report dan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) 

dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdapat di Indonesia pada periode 2012-

2016. Data penelitian ini diperoleh dengan mengakses website resmi masing-

masing BUS, www.sahamok.com dan www.ojk.go.id perbankan syariah pada 

periode 2012-2016. 

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdapat di Indonesia pada periode 

2012-2016. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan 

beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih 

representatif. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

a. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah 

terdaftar di Bank Indonesia (BI) selama periode 2012-2016. 

b. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki 

tahun tutup buku 31 Desember. 

http://www.sahamok.com/
http://www.ojk.go.id/
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c. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang 

menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama 

periode 2012-2016.  

d. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki 

kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini.  

2.3 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berasal dari data-data dalam laporan tahunan perusahaan perbankan 

umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Pengamatan dalam penelitian ini 

menggunakan periode 5 tahun. Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahan 

perbankan umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016 dengan mengakses 

website resmi masing-masing BUS dan UUS, www.sahamok.com dan 

www.ojk.go.id perbankan syariah pada periode 2012-2016 yang digunakan 

untuk penghitungan variable-variabel penelitian. 

2.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.4.1 Variable Dependen  

Variable depeden merupakan variable terikatyang dipengaruhi oleh 

variable. Dalam penellitian ini variable dependen yang digunakan adalah audit 

report lag. Audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian yang diukur 

dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal 

diterbitkannya laporan keuangan auditan. Variabel ini diukur secara kuantitatif 

dari tanggal penutupan tahun bukuu perusahaan hingga tanggal diterbitkannya 

laporan keuangan auditan. 

2.4.2 Variabel Independen 

a. Audit Tenure 

Lamanya masa perikatan kerja  auditor  dengan  kliennya  dalam  

pemeriksaan  laporan  keuangan  disebut dengan tenure audit meningkat 

sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Tenure audit 

diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan di mana auditor 

dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap auditee, tahun 

http://www.sahamok.com/
http://www.ojk.go.id/
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pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan 1 untuk 

tahun-tahun berikutnya. Yuni dan Dwirandra (2016). 

b. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan sketsa besar kecilnya perusahaan 

yang ditentukan dari ukuran nominal seperti jumlah kekayaan dan total 

penjualan perusahaan dalam satu periode akuntansi (Rahayu ,2010) dalam 

(Dura, 2017). Pengukuran variable ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

di hiitung dengan menggunakan logaritma natural (Ln) atas total asset 

perusahaan. 

c. Pergantian Auditor (audit switching) 

Pergantian auditor merupakan putusnya hubungan auditor yang 

lama dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk 

menggantikan auditor yang lama (Ahmed dan Hossain, 2010) dalam 

(Widhiarsi dan Budiartha, 2016). Variable auditor switching ini 

menggunakan variable dummy, dimana nilainya hanya 1 atau 0. Nilai 1 

dberikan apabila perusahaan melakukan auditor switching, sedangkan nila 

0 apabila perusahaan tidak melakukan auditor switching. 

d. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memeproleh  keuntungan (Gunarsa dan Putri, 2017). Profitabilitas dalam 

penelitian   ini diproksikan  dengan  ROA  karena  adanya  asumsi  

bahwa  return  yang  diperoleh investor atas investasi didasarkan pada 

laba bersih setelah pajak (Setiawan, 2011). Profitabilitas diukur dengan 

menghitung manual menggunakan rasio ROA sebagai berikut:  

Profitabilitas (ROA) = Laba Bersih : Total Aktiva x 100%        (1) 

e. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)  

Ukuran KAP adalah ukuran untuk menentukan suatu akuntan 

publik dikatakan besar atau kecil (Wati dan Bambang, 2003 dalam 

Sumartini dan Widhiyani, 2014). KAP dapat dibedakan menjadi 2 

kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big-4 dan KAP yang  tidak 

berafiliasi dengan  Big-4. Variabel  ukuran  KAP  menggunakan  variabel  



6 

 

dummy. Apabila perusahaan tesebut diaudit oleh KAP Big-4 maka 

diberikan nilai 1. Sebaliknya apabila perusahaan tersebut diaudit oleh 

KAP non Big-4, maka diberikan nilai 0  

f. Solvabilitas 

Penelitian ini melakukan perhitungan rasio hutang dengan  

menggunakan pengukuran debt to equity ratio. Rasio ini mengukur 

berapa besar modal perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Semakin 

tinggi debt to equity ratio semakin besar jumlah modal pinjaman yang 

digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan ini dan  

semakin  besar  risiko yang  dihadapi  perusahaan dan investor akan 

meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio ini dihitung 

dengan rumus : 

DER = (Total Kewajiban : Total Aktiva) x 100%          (2) 

2.5 Metode Analsis Data 

Alat pengolahan data untuk menganalisis penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Model Persamaan regresi yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

ARL = α +β1TENURE + β2UKPER + β3PAUD + β4PROF+ β5UKAP + 

β5SOLV + e 

Keterangan: 

ARL  = Audit Report Lag 

Α  =  Konstanta 

TENURE  = Audit Tenure 

UKPER = Ukuran Audit 

PAUD =  Pergantian Audit 

PROF  = Profitabilitas 

UKAP = Ukuran KAP 

SOLV = Solvabilitas 

e  = Kesalahan (Faktor Pengganggu) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis data 
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Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di direktori Bank 

Indonesia. Pemlihan sampel yang digunakan ditentukan oleh kriteria yang telah 

disebutkan pada bab sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari laporan tahuan (anual report) beserta laporan keuangan auditan 

periode tahun 2012-2016 secara konsisten yang telah dipublikasikan di masing-

masing website bank syariah tersebut.  

3.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

menjelaskan diskripsi data dari seluruh variabel yang tertera pada konsep 

peneitian. Dalam penelitian ini statistik deskriptif memberikan sebuah 

gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan melihat nilai dari 

minimun, maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Hasil analisis 

statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:  

        Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Min Max Mean Std. Deviation 

ARL 85 6,00 150,00 57,035 24,351 

TENURE 85 1,00 5,00 2,211 1,310 

UKPER 85 14,29 21,18 17,017 1,337 

PERAUDIT 85 0,00 1,00 0,223 0,419 

PROFIT 85 0,03 4,35 1,284 0,960 

UKAP 85 0,00 1,00 0,447 0,500 

SOLVA 85 8,40 93,26 59,661 34,797 

Valid N (listwise) 85     

Sumber: Data Diolah, 2017 

Berdasarkan table 1 diatas diketahui jumalah observasi dalam penelitian 

ini adalah 85. Variabel ARL diperoleh nilai minimum sebesar 6,00 dan nilai 

maksimum 150,00. Sedangkan nilai rata-rata ARL adalah 57,035 dengan standar 

deviasi 24,351. Tenure Audit pada hasil perhitingan statistik deskriptif 

menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum 5,00. Sedangkan 
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nilai rata-rata ARL adalah 2,211 dengan standar deviasi 1,310. Ukuran perusahaan 

pada hasil perhitingan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 

14,29 dan nilai maksimum 21,18. Sedangkan nilai rata-rata ARL adalah 17,0171 

dengan standar deviasi 1,337. Pergantian auditor berdasarkan hasil perhitingan 

statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum 

1,00. Sedangkan nilai rata-rata ARL adalah 0,223 dengan standar deviasi 1,419. 

Profitabilitas pada hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0,03 dan nilai maksimum sebesar 4,35 adapun rata-rata 

profitabilitas adalah 1,284 dengan standar deviasi sebesar 0,960. Ukuran KAP 

pada hasil uji statistik deskriptif menunjukan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai 

maksimum sebesar 1,00 dengan nilai rata-rata 0,447 dan standar deviasi sebessr 

0,500. Solvabilitas pada hasil uji statistik deskriptif menunjukan nilai minimum 

sebesar 8,40 dan nilai maksimum sebesar 93,26 dengan nilai rata-rata 59,661 dan 

standar deviasi sebessr 34,797. 

3.3 Uji Asumsi Klasik 

3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini untuk 

menguji normalitas menggunakan  uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil 

pengujian normalitas adalah sebagai berikut:  

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 85 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 21,93980584 

Most Extreme Differences 

Absolute ,062 

Positive ,062 

Negative -,039 

Kolmogorov-Smirnov Z ,569 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,902 
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 Sumber: Output SPSS 2017 

Berdasarkan hasil perhitungan tabell 4.3 diatas dapat diketahui bahwa 

besarnya nilai Sample Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,569 dengan nilai 

probabilitas (p-value) sebesar 0,902. Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut 

adalah nilai probabilitas 0,902 > 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data dalam 

penelitian ini adalah berdistribusi normal. 

3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai 

Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai untuk menunjukkan 

ada atau tidaknya multikolinieritas adalah jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≤ 10, maka tidak terdapat multikolinieritas antar variabel 

independen. Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas: 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Tenure audit 0,805 1,242 Tidak terjadi multikolinieritas 

Ukuran perusahaan 0,494 2,023 Tidak terjadi multikolinieritas 

Pergantian auditor 0,688 1,454 Tidak terjadi multikolinieritas 

Profitabilitas 0,754 1,327 Tidak terjadi multikolinieritas 

Ukuran KAP 0,454 2,204 Tidak terjadi multikolinieritas 

Solvabilitas 0,646 1,549 Tidak terjadi multikolinieritas 

    Sumber: Data Diolah,2017 

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki 

tolerance value (toleransi) lebih dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor 

(Tidak terjadi multikolinieritas (VIF) kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel-variabel independen dalam model regresi tidak mengandung 

gejala multikolinieritas. 

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Park. Berdasarkan uji park yang 

dilakukan, nilai probabilitas menunjukkan lebih dari 0,05 maka dapat diketahui 
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bahwa tidak ada hubungan anatara variabel independen dengan nilai residual 

sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.  

  Tabel 4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 28,513 24,014  1,187 ,239 

TENURE -2,880 1,293 -,265 -2,228 ,029 

UKPER ,580 1,548 ,054 ,375 ,709 

PERAUDIT -5,101 4,223 -,150 -1,208 ,231 

PROFIT -4,098 1,908 -,276 -2,148 ,035 

UKAP -7,192 4,147 -,252 -1,734 ,087 

SOLVA -,098 ,057 -,238 -1,719 ,090 

Sumber: Output SPSS 2017  

Hasil tampilan output SPSS pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat dua 

variabel bebas yang mempunyai nilai sig < 0,05 yaitu pada variabel Tenure Audit 

(0,029 <0,05) dan Profitabilitas (0,35 < 0,05). Maka dapat disimbulkan bahwa 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mengandung 

heteroskedastisitas. 

Tabel 5 

Hasil Uji White 

   Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,357
a
 ,128 ,048 912,82615 1,864 

Sumber: Output SPSS, 2017 

Hasil uji pada tabel 5 menunjukan nilai R Square sebesar 0,128, nilai Chi-

Square Hitung adalah (0,128 x 85 = 10,88), nilai Chi-Square Tabel adalah 12,591. 
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10,88 < 12,591 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam model penelitian. 

3.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresii 

linier terdapat hubungan anatara satu residual dengan variabel residual lainya. 

Tabel 6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 2,238 

 Sumber: Output SPSS 2017 

Tabel 6 menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,238. Nilai 

batas bawah (dl) sebesar 1,5000 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,8009 . nilai 

tersebut tidak terletak diantara batas atas (du) dan 4-du, yaitu 1,5000 < 2,238 < 

2,1991, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini mengandung autokorelasi. 

        Tabel 7 

           Hasil Uji Run Test 

 Unstandarsized Residual 

Test Value -0,08764 

Cases< Test Value 42 

Cases >= Test Value 43 

Total Cases 85 

Number of Runs 42 

Z -0,326 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,744 

Sumber: Output SPSS 2017 

Dalam hal ini uji autokorelasi diobati dengan uji run test. Hasil uji pada 

tabel 4.9 menunjukkan nilai tes sebesar -0,08764 dengan probabilitas 0,744 

signifikansi pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar residual. 

3.4 Uji Hipotesis  

3.4.1 Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda 
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Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

meliputi tenure audit, ukuran perusahaan, pergantian auditor, profitabilitas, ukuran 

KAP, dan solvabilitas terhadap audit report lag pada bank umum syariah dan unit 

usaha syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hasil analisis menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 pada persamaan regresi, sehingga diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

Tabel 8 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel  Nilai 

Koefisien 

t hitung Sig Keterangan 

Konstanta 16,498 0,398 0,691  

Tenure Audit -5,124 -2,299 0,024 Signifikan 

Ukuran Perusahaan 2,847 1,067 0,289 Tidak Signifikan 

Pergantian Auditor 1,807 0,248 0,805 Tidak Signifikan 

Profitabilitas 2,395 0,728 0,462 Tidak Signifikan 

Ukuran KAP -9,080 -1,270 0,208 Tidak Signifikan 

Solvabilitas 0,067 0,684 0,496 Tidak Signifikan 

R Square (R²) 0,188    

Adjusted R Square 0,126    

F Hitung 3,015    

Sig 0,011    

Sumber: Data Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

ARL = 16,498 – 5,124TENURE + 2,847UKPER + 1,807PAUD + 2,395PROF – 

9,080 UKAP + 0,067SOLV + ɛ 

Keterangan: 

ARL  = Audit Report Lag 

Α  =  Konstanta 

TENURE  = Audit Tenure 
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UKPER = Ukuran Audit 

PAUD =  Pergantian Audit 

PROF  = Profitabilitas 

UKAP = Ukuran KAP 

SOLV = Solvabilitas 

e  = Kesalahan (Faktor Pengganggu) 

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

a. Konstanta secara statistik memiliki nilai 16,498 yang berarti jika variabel 

tenure audit, ukuran perusahaan, pergantian auditor, profitabilitas, ukuran 

KAP, dan solvabilitas dianggap nol, maka variabel audit report lag sebesar 

83,502 

b. Koefisien variabel tenure audit secara statistik memiliki nilai sebesar -

5,124 bertanda negarif. Hal ini berarti setiap kenaikan tenure audit 1 

satuan, maka akan menurunkan audit report lag sebesar 5,124 satuan. 

Sebaliknya setiap penurunan tenure audit 1 satuan, maka akan menaikan 

audit report lag sebesar 5,124 satuan. 

c. Koefisien variabel ukuran perusahaan secara statistik memiliki nilai 

sebesar 2,847 bertanda positif. Hal ini bererti setiap kenaikan ukuran 

perusahaan 1 satuan, maka akan menaikan audit report lag sebesar 2,947 

satuan. Sebaliknya jika setiap penurunan ukuran perusahaan 1 satuan, 

maka menurunkan audit report lag sebesar 2,847 satuan. 

d. Koefisien variabel pergantian auditor secara statistik memiliki nilai sebesar 

1,807 bertanda positif. Hal ini bererti setiap kenaikan pergantian auditor 1 

satuan, maka akan menaikan audit report lag sebesar 1,807satuan. 

Sebaliknya jika setiap penurunan pergantian auditor 1 satuan, maka 

menurunkan audit report lag sebesar 1,807 satuan. 

e. Koefisien variabel profitabilitas secara statistik memiliki nilai sebesar 

2,395 bertanda positif. Hal ini bererti setiap kenaikan profitabilitas 1 

satuan, maka akan menaikan audit report lag sebesar 2,395 satuan. 

Sebaliknya jika setiap penurunan profitabilitas 1 satuan, maka menurunkan 



14 

 

audit report lag sebesar 2,395 satuan. 

f. Koefisien variabel ukuran KAP secara statistik memiliki nilai sebesar -

9,080 bertanda negarif. Hal ini berarti setiap kenaikan ukuran KAP 1 

satuan, maka akan menurunkan audit report lag sebesar 9,080 satuan. 

Sebaliknya setiap penurunan ukuran KAP 1 satuan, maka akan menaikan 

audit report lag sebesar 9,080 satuan. 

g. Koefisien variabel solvabilitas secara statistik memiliki nilai sebesar 0,067 

bertanda positif. Hal ini bererti setiap kenaikan solvabilitas 1 satuan, maka 

akan menaikan audit report lag sebesar 0,067 satuan. Sebaliknya jika 

setiap penurunan solvabilitas 1 satuan, maka menurunkan audit report lag 

sebesar 0,067 satuan. 

3.5 Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk menguji model regresi dengan melihat 

pengaruh secara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan 

hasil pengolahan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai F hitung = 3,015 dengan 

signifikansi sebesar 0,011. Hal ini menunjukan bahwa secara simultan indeks 

audit report lag perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel tenure audit, ukuran 

perusahaan, pergantian auditor, profitabilitas, ukuran KAP, dan solvabilitas. 

3.6 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan 

tabel 4.10 bahwa nilai adjusted R² sebesar 0,126 yang berarti sebesar 12,60% 

variabel dependen yaitu ARL dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu 

tenure audit, ukuran perusahaan, pergantian auditor, profitabilitas, ukuran KAP, 

dan solvabilitas. Sisanya sebesar 87,40% ARL dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model. 

3.7 Uji t 

Uji statisrik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji 

statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis 

yang ditujukan pada tabel 4.10 di atas. 
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Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai signifikansi >0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

Variabel tenure audit berdasarkan tabel 4.10 menunjukan nilai t hitung 

sebesar -2,299 dengan tingkat signifikansi 0,024 berada lebih rendah dari ɑ = 0,05 

sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti tenure audit berpengaruh terhadap audit report 

lag. 

Variabel ukuran perusahaan berdasarkan tabel 4.10 menunjukan nilai t 

hitung sebesar 1,067 dengan tingkat signifikansi 0,289 berada lebih tinggi dari ɑ = 

0,05 sehingga menolak pada tingkat signifikansi 5% atau H0 diterima. Hal ini 

berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Variabel pergantian auditor berdasarkan tabel 4.10 menunjukan nilai t 

hitung sebesar 0,248 dengan tingkat signifikansi 0,805 berada lebih tinggi dari ɑ = 

0,05 sehingga menolak pada tingkat signifikansi 5% atau H0 diterima. Hal ini 

berarti pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Variabel profitabilitas berdasarkan tabel 4.10 menunjukan nilai t hitung 

sebesar 0,728 dengan tingkat signifikansi 0,562 berada lebih tinggi dari ɑ = 0,05 

sehingga menolak pada tingkat signifikansi 5% atau H0 diterima. Hal ini berarti 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Variabel ukuran KAP berdasarkan tabel 4.10 menunjukan nilai t hitung 

sebesar -1,270 dengan tingkat signifikansi 0,208 berada lebih tinggi dari ɑ = 0,05 

sehingga menolak pada tingkat signifikansi 5% atau H0 diterima. Hal ini berarti 

ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Variabel solvabilitas berdasarkan tabel 4.10 menunjukan nilai t hitung 

sebesar 0,684 dengan tingkat signifikansi 0,289 berada lebih tinggi dari ɑ = 0,05 

sehingga menolak pada tingkat signifikansi 5% atau H0 diterima. Hal ini berarti 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
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3.8 Pembahasan 

3.8.1 Pengaruh Tenure Audit terhadap Audit Report Lag 

Variabel tenure audit yang diukur dengan melihat lamanya masa perikatan 

auditor dengan klien menunjukkan koefisien regresi sebesar -5,124 dengan nilai t 

hitung sebesar -2,299 dan nilai signifikansinya sebesar 0,024. Hal ini berarti 

tingkat signifikansinya di bawah 0,05, sehingga variabel ini berhasil menolak H0 

yang berarti variabel tenure audit mempengaruhi ARL. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Mariani, Latrini (2016) dan Dwi, Ratnadi (2016) yang 

menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap audit report lag, sedangkan 

penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Praptika, Rasmini (2016) dan Yuni, Dwirandra (2016) yang menyatakan bahwa 

keterlambatan pelaporan laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh tenure audit. 

3.8.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag 

Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Hasil analisis  menunjukkan koefisien regresi sebesar 2,847 dengan nilai t hitung 

sebesar 1,067 dan nilai signifikansinya sebesar 0,289 lebih tinggi dari signifikansi 

0,05, sehingga variabel ini tidak berhasil menolak H0 yang berarti variabel ukuran 

perusahaan tidak mempengaruhi ARL. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Harahap et.al (2015) dan Widiasari, Budhiarta (2016) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag, sedangkan 

penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari 

(2015) dan Chandraningtyas et.al (2017) yang menyatakan bahwa keterlambatan 

pelaporan laporan keuangan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 

3.8.3 Pengaruh Pergantian Auditor Terhadap Audit Report Lag 

Variabel pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

report lag. Hasil analisis  menunjukkan koefisien regresi sebesar 1,807 dengan 

nilai t hitung sebesar 0,248 dan nilai signifikansinya sebesar 0,805 lebih tinggi 

dari signifikansi 0,05, sehingga variabel ini tidak berhasil menolak H0 yang 

berarti variabel ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ARL. Hal ini berarti 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh pergantian 

auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Megayanti, Budhiarta (2014) 
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dan Widiasari, Budhiarta (2016) yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag, sedangkan penelitian ini tidak mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harahap et.al (2015) dan Praptika, 

Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa keterlambatan pelaporan laporan 

keuangan dipengaruhi oleh pergantian auditor. 

3.8.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report 

lag. Hasil analisis  menunjukkan koefisien regresi sebesar 2,395 dengan nilai t 

hitung sebesar 0,728 dan nilai signifikansinya sebesar 0,462 lebih tinggi dari 

signifikansi 0,05, sehingga variabel ini tidak berhasil menolak H0 yang berarti 

variabel ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ARL. Hal ini berarti 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh 

profitabilitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gunarsa, Asri (2017) dan 

Harahap et.al (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag, sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Dura (2017) dan Candraningtyas (2017) yang 

menyatakan bahwa keterlambatan pelaporan laporan keuangan dipengaruhi oleh 

profitabilitas. 

3.8.5 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Audit Report Lag 

Variabel ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report 

lag. Hasil analisis  menunjukkan koefisien regresi sebesar -9,080 dengan nilai t 

hitung sebesar -1,270 dan nilai signifikansinya sebesar 0,208 lebih tinggi dari 

signifikansi 0,05, sehingga variabel ini tidak berhasil menolak H0 yang berarti 

variabel ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ARL. Hal ini berarti 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh ukuran 

KAP. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Eka (2014) dan Dura (2017) yang 

menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag, 

sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Harahap et.al (2015) dan Lestari  (2015) yang menyatakan bahwa 

keterlambatan pelaporan laporan keuangan dipengaruhi oleh ukuran KAP 

3.8.6 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag 
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Variabel solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report 

lag. Hasil analisis  menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,067 dengan nilai t 

hitung sebesar 0,684 dan nilai signifikansinya sebesar 0,496 lebih tinggi dari 

signifikansi 0,05, sehingga variabel ini tidak berhasil menolak H0 yang berarti 

variabel ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ARL. Hal ini berarti 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh solvabilitas. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sumartini, Widhiyani (2014) dan Sari, 

Ghozali (2014) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag, sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Dura (2017) , Candraningtyas (2017)dan Lestari (2015) yang 

menyatakan bahwa keterlambatan pelaporan laporan keuangan dipengaruhi oleh 

solvabilitas 

4. SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenure audit berpengaruh 

terhadap audit report lag. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, pergantian 

auditor, profitabilitas, ukuran KAP, dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya adalah 

sebagai berikut: Penelitian ini hanya dilakukan pada perbankan syariah yang ada 

di Indonesia sehingga sampel yang bisa digunakan terbatas jumlahnya, dalam 

penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan selama 5 tahun (2012-

2016) BUS dan UUS di Indonesia, Penulis hanya menganalisis enam faktor yang 

mempengaruhi audit report lag (tenure audit, ukuran perusahaan, pergantian 

auditor, profitabilitas, ukuran KAP, dan solvabilitas). 

Atas dasar simpulan serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 

maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut: Peneliti selanjutnya 

diharapkan menambah objek penelitian yang berhubungan dengan perbankan 

syariah seperti BPRS Syariah agar dapat melengkapi penelitian ini, 

memperpanjang periode penelitian agar dapat memperoleh hasil yang  mampu 

memberikan gambaran mengenai kecenderungan audit report lag dalam jangka 

panjang, menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi audit 
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report lag seperti; laba rugi perusahaan, besaran komite audit syariah, jenis 

industri,  dan reputasi KAP. 
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