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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori-Teori Mengenai Audit Report Lag 

a. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori   Signalling   berakar   pada   teori   akuntansi   pragmatik   

yang memusatkan   perhatiannya   kepada   pengaruh   informasi   

terhadap   perubahan perilaku pemakai informasi. Salah satu informasi 

yang dapat dijadikan sinyal adalah  pengumuman  informasi  dalam  

laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh suatu emiten. Pengumuman ini 

nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan 

emiten yang melakukan pengumuman kepada publik.  

Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas 

baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan 

demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang 

berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat 

ditangkap pasar dan dipersepsikan baik, serta tidak mudah ditiru oleh 

perusahaan yang berkualitas buruk (Wijaya, 2012 dalam Dewangga, 

2015). 

b. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan dasar teori yang digunakan suatu 

perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis perusahaan. Teori 



14 
 

keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik (agen) 

dan pemegang saham (principal) yang mempunyai wewenang dalam 

pengambilan keputusan dengan manajemen yang mengelola kekayaan 

perusahaan serta menyusun laporan keuangan perusahaan (Jensen dan 

Meckling, 1976). 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Amin (2017) menyatakan 

bahwa hubungan sagensi muncul ketika suatu orang atau lebih 

(principal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa, 

kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan. 

Pada saat pemegang saham menunjuk manajer (agen) sebagai pengelola 

dan pengambil keputusan bagi perusahaan, saat itulah hubungan 

keagenan muncul. Teori agensi yang berkembang mulai dari Jensen dan 

Meckling mengacu pada pemenuhan tujuan utama dari manajemen 

keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen dalam 

meningkatkan kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang 

disebut dengan masalah keagenan. 

c. Audit Report Lag 

Subekti dan Widiyanti (2004) dalam Sari dan Ghozali (2014) 

mengemukakan bahwa Audit Report Lag merupakan lamanya waktu 

penyelesaiaan audit oleh auditor yang dapat dilihat dari perbedaan 

tanggal pada laporan keuangan dengan tanggal laporan opini audit. 
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Semakin lama auditor mengeluarkan laporan keuangan dengan opini 

audit maka semakin lama audit report lag. 

d. Audit Tenure 

Lamanya masa perikatan kerja  auditor  dengan  kliennya  dalam  

pemeriksaan  laporan  keuangan  disebut dengan tenure audit. Menurut 

Lee et al. (2009) dalam Mariani dan Latrini (2016) menyatakan bahwa 

semakin meningkat tenure audit maka pemahaman auditor atas operasi, 

risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan akan turut meningkat 

sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Sebaliknya jika 

auditor melakukan perikatan audit pada klien baru maka jangka waktu 

penyelesaian audit akan lebih panjang. 

e. 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). 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. 

f. Pergantian Auditor 

Pergantian auditor merupakan putusnya hubungan auditor yang lama 
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dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru 

untukmenggantikan auditor yang lama (Ahmed dan Hossain, 2010) 

dalam (Widhiarsi dan Budiartha, 2016). Pemerintah telah mengatur 

kewajiban rotasi auditor melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini 

mengatur tentang pemberian jasa audit umum enam  tahun berturut-

turut  oleh kantor  akuntan dan  tiga tahun berturut-turut  oleh 

seorang  akuntan  publik  oleh  satu  klien  yang  sama.   

g. Profitabilitas 

Menurut Harahap (2007 : 304), rasio profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba 

selama periode tertentu.Rasio profitabilitas digunakan sebagai 

penilaian kinerja suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk 

memperoleh laba. Menurut Wild et al. (2005), profitabilitas  

perusahaan  sangat   bermanfaat   bagi  semua  pengguna,   khususnya 

investor dan kreditor, bagi investor laba merupakan salah satu faktor 

penentu perubahan nilai efek (sekuritas) sedangkan bagi kreditor laba 

dan arus kas operasi merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok 

pinjaman perusahaan.Untuk menghitung tingkat profitabilitas menurut 

Harahap (2007 : 305), dapat diukur dari Earning  Per  Share  (EPR),  

Return  on  Asset  (ROA),  Return  on  Equity  (ROE). Indikator yang 

digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas perusahaan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Return on Asset (ROA). 
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Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), Return on Assets (ROA) 

merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan 

profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham 

tertentu.Penilaian tingkat keuntungan menggunakan ROA lebih efektif 

karena menggunakan  perbandingan  antara  laba  sebelum  pajak  

dengan  total  asset  yang dimiliki oleh perusahaan (Gunarsa dan Putri, 

2017). 

h. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

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. Prabandari dan 

Rusiana (2007) dalam Lestari (2015) menyatakan bahwa kantor akuntan 

publik international atau yang sering disebut The Big Four 

membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit 

karena KAP tersebut dianggap melakukan pekerjaanya secara efektif, 

efisien dan memiliki fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi dalam 

menyelesaikan audit. 

Menurut S.K. Menteri Keuangan No. 470/KMK.017/1999 tanggal 

4 Oktober 1999, kantor akuntan publik adalah lembaga yang memiliki 

ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam 
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menjalankan pekerjaannya. Pada tahun 2009, empat KAP lokal yang 

bergabung dengan The Big Four Auditors yaitu:  

1. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst 

and Young  

2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte 

Touche Tohmatsu  

3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld, Peat, 

Marwick, Goerdeler, dan  

4. KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan 

Pricewaterhouse Coopers 

i. Solvabilitas 

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. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian mengenai Audit Report Lag telah banyak dilakukan. 

Seperti Lestari (2015), Dura (2017), Candraningtyas et.al (2017), Praptika 

dan Rasmini (2016), Eka (2014), Harahap et.al (2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, opini audit dan 
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ukuran KAP terhadap audit report lag. Variable dalam penelitian ini yaitu 

variable independen: solvabilitas, ukuran perusahaan, opini audit dan 

ukuran KAP dependennya yaitu audit report lag. Populasi yang digunakan 

adalah perusahaan dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI selama 

periode 2011 sampai 2013. Penentuan pengambilan sampel menggunakan 

pusposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode atau 

teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalah teknik 

analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengolahan data untuk variable 

solvabilitas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara  variabel  

solvabilitas terhadap  variabel  audit report lag. Untuk variable ukuran 

perusahaan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 

ukuran perusahaan audit report lag. Untuk variable opini audit 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel opini audit 

terhadap variabel audit report lag. Untuk variable ukuran KAP 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel ukuran KAP 

terhadap variabel  audit report lag. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dura (2017) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas. Solvabilitas dan ukuran 

perusahaan terhadap audit report lag. Variable dalam penelitian ini yaitu 

variable independen: profitabilitas, likuiditas. Solvabilitas dan ukuran 

perusahaan dependennya yaitu audit report lag. Populasi yang digunakan 

adalah perusahaan dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI selama 

periode 2013 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal 



20 
 

yang bertujuan untukmengetahui pengaruh antar variabel. Penentuan 

pengambilan sampel menggunakan pusposive sampling. Jumlah sampel 

sebanyak 105 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

atau teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalah teknik 

analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengolahan data untuk variable s 

profitabilitas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel  

profitabilitas terhadap  variabel  audit report lag. Untuk variable likuiditas 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel likuiditas  audit 

report lag. Untuk Solvabilitas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif antara variabel Solvabilitas  terhadap variabel kepatuhan audit 

report lag. Untuk variable ukuran perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara variabel ukuran KAP  terhadap variabel audit 

report lag. 

Penelitian yang dilakukan oleh Candraningtyas (2017) bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas 

dan ukuran KAP terhadap audit delay. Variable dalam penelitian ini yaitu 

variable independen: ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan 

ukuran KAP dependennya yaitu audit delay. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kausal komparatif dengan pendekatan ex post facto. Populasi 

yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama 

periode 2012 sampai 2015. Penentuan pengambilan sampel menggunakan 

pusposive sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 29 perusahaan 

dari 41 perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2012 sampai 2015. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan metode atau teknik dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalah teknik analisis regresi linier 

berganda. Dari hasil pengolahan data untuk variable ukuran perusahaan 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel  ukuran perusahaan 

terhadap variabel audit delay. Untuk variable profitabilitas menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel profitabilitas audit delay. 

Untuk variable solvabilitas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara variabel solvabilitas  terhadap variabel kepatuhan audit delay. 

Untuk variable ukuran KAP menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara variabel ukuran KAP  terhadap variabel  audit delay. 

Penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit tenure, pergantian auditor, dan 

financial distress terhadap audit report lag. Variable dalam penelitian ini 

yaitu variable independen: audit tenure, pergantian auditor, dan financial 

distress dependennya yaitu audit report lag. Populasi yang digunakan 

adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI selama periode 

2009 sampai 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal yang 

bertujuan untukmengetahui pengaruh antar variabel. Penentuan 

pengambilan sampel menggunakan pusposive sampling. Jumlah sampel 

sebanyak 144 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

atau teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalah teknik 

analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengolahan data untuk variable 

tenure audit menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 
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audit tenure  terhadap  variabel  audit report lag. Untuk variable pergantian 

auditor menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel pergantian 

auditor audit report lag. Untuk variable financial distress menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel financial distress  terhadap 

variabel audit report lag. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka (2014) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh total aset, ROA, DER, ukuran KAP, dan laba rugi 

perusahaan terhadap audit delay. Variable dalam penelitian ini yaitu 

variable independen: total aset, ROA, DER, ukuran KAP, dan laba rugi 

perusahaan dependennya yaitu audit delay. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kausal komparatif dengan pendekatan ex post facto. Populasi 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

selama periode 2011 sampai 2012. Penentuan pengambilan sampel 

menggunakan pusposive sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 

82 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode atau teknik 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalah teknik analisis 

regresi linier berganda. Dari hasil pengolahan data untuk variable total aset 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara  variabel  total aset  

terhadap  variabel  audit delay. Untuk variable ROA menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh antara variabel ROA audit delay. Untuk variable 

DER menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel DER terhadap 

variabel audit delay. Untuk variable ukuran KAP menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh positif antara variabel ukuran KAP terhadap 
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variabel audit delay. Untuk variable laba rugi perusahaan menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel laba rugi perusahaan 

terhadap variabel  audit delay. 

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap et.al (2015) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP, pergantian auditor 

dan profitabilitas terhadap audit delay. Variable dalam penelitian ini yaitu 

terdiri dari variable independen: ukuran perusahaan, ukuran KAP, 

pergantian auditor dan profitabilitas dependennya yaitu audit delay. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan pendekatan ex 

post facto. Populasi yang digunakan adalah perusahaan blue chips yang 

terdaftar di BEI selama periode 2011 sampai 2012. Penentuan 

pengambilan sampel menggunakan pusposive sampling. Jumlah sampel 

yang diambil sebanyak 33 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode atau teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalah teknik analisis regresi linier berganda. Dari hasil 

pengolahan data untuk variable ukuran perusahaan menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara  variabel  ukuran perusahaan terhadap variabel  

audit delay. Untuk variable profitabilitas menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel profitabilitas audit delay. Untuk variable ukuran 

KAP menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel ukuran 

KAP terhadap variabel audit delay. Untuk variable pergantian auditor 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pergantian 

auditor terhadap variabel  audit delay. 
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B. Kerangka Teori 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran teoritis penelitian ini seperti yang ada di 

gambar berikut: 

Vaeriabel Independen (X)       Variabel Dependen (Y) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Perumusan Hipotesis 

1) Pengaruh audit tenure terhadap audit report lag 

Lamanya masa perikatan kerja  auditor  dengan  kliennya  dalam  

pemeriksaan  laporan  keuangan  disebut dengan tenure audit. Regulasi  

yang  mengatur  audit tenure berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yakni mengenai pembatasan masa 

Audit Tenure (X1) 

Audit Report 

Lag (ARL) 

Ukuran Perusahaan (X2) 

Pergantian Auditor (X3) 

Profitabilitas (X4) 

Ukuran KAP (X5) 

Solvabilitas (X6) 
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pemberian jasa oleh Akuntan Publik dan KAP. Hal ini sesuai dengan yang 

tertera pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit 

umum atas laporan keuangan suatu entitas oleh KAP tertentu adalah 

selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, serta 3 (tiga) tahun berturut- 

turut oleh seorang Akuntan Publik. Menurut Lee et al. (2009) dalam 

Mariani dan Latrini (2016) menyatakan bahwa semakin meningkat tenure 

audit maka pemahaman auditor atas operasi, risiko bisnis, serta sistem 

akuntansi perusahaan akan turut meningkat sehingga menghasilkan proses 

audit yang lebih efisien. Sebaliknya jika auditor melakukan perikatan audit 

pada klien baru maka jangka waktu penyelesaian audit akan lebih panjang. 

Berdasarkan referensi yang peneliti peroleh penelitian Ashton et  al.  

(1987),  merupakan  peneliti  perintis  mengenai  pengaruh  audit  tenure 

terhadap audit delay. Dalam penelitian Lee et al. (2009) kemudian 

menguji kembali penelitian Ashton et al. (1987), dalam penelitian tersebut 

menemukan bahwa audit tenure yang panjang terkait dengan efisiensi 

audit yang lebih tinggi, menghasilkan  audit  delay  yang  lebih  pendek.         

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Mariani 

dan Latrini (2016), Kusuma dan Ratnadi (2016), Octaviani (2017) yang 

menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : audit tenure berpengaruh terhadap audit report lag 
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2) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag 

Ukuran perusahaan merupakan sketsa besar kecilnya perusahaan 

yang ditentukan dari ukuran nominal seperti jumlah kekayaan dan total 

penjualan perusahaan dalam satu  periode  akuntansi. Dura , (2017). 

Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar transaksi yang 

terjadi didalamnya. Hal ini menyebabkan semakin banyak jumlah sampel 

yang harus diambil dan semakin luas nya prosedur audit yang harus 

dilakukan. Mengukur sebuah perusahaan dapat dilihat dari total asset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Hubungan  antara  ukuran  perusahaan  dengan 

audit report lag adalah sebuah perusahaan besar akan menyelesaikan 

proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan yang levelnya kecil 

atau menengah. Dura,2017. Penelitian yang dilakukan Harahap et.al (2015) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report 

lag. Semua perusahaan senantiasa diawasi oleh insvestor, regulator dan 

berbagai pihak lain sehingga setiap perusahaan dituntut untuk segera 

menyelesaikan pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan. 

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan 

Candraningtyas et.al (2017), Harahap et.al (2015) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag 

3) Pengaruh pergantian auditor terhadap audit report lag 
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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). Pemerintah telah mengatur 

kewajiban rotasi auditor melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini 

mengatur tentang pemberian jasa audit umum enam  tahun berturut-

turut  oleh kantor  akuntan dan  tiga tahun berturut-turut  oleh seorang  

akuntan  publik  oleh  satu  klien  yang  sama. Jadi apabila dalam masa 

perikatan audit terjadi pergantian auditor atau putusnya hubungan 

kerjasama perusahaan dengan auditor yang lama dan mengangkat 

auditor yang baru, mengharuskan auditor yang baru (penerus) 

berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, mengidentifikasi alasan 

klien dan mendapatkan kesepahaman dengan perusahaan hal ini 

akan memperlambat proses audit karena auditor yang baru harus 

menyesuaikan kembali dan memeriksa ulang pekerjaan auditor yang 

lama. Arens et.al (2011) dalam Megayanti (2016) menyatakan 

setelah memahami alasan perusahaan untuk melakukan audit,  

auditor harus menyusun strategi pengauditan awal dengan 

memahami bisnis dan industri klien. 

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Praptika 

(2016), Harahap et.al (2015) yang menyatakan bahwa pergantian auditor 

berpengaruh terhadap audit report lag. 
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Berdarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 : pergantian auditor berpengaruh terhadap audit report lag 

4) Pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag 

Menurut Harahap (2007 : 304), rasio profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba 

selama periode tertentu.Rasio profitabilitas digunakan sebagai penilaian 

kinerja suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh 

laba. Menurut Wild et al. (2005), profitabilitas  perusahaan  sangat   

bermanfaat   bagi  semua  pengguna,   khususnya investor dan kreditor, 

bagi investor laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai 

efek (sekuritas) sedangkan bagi kreditor laba dan arus kas operasi 

merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman 

perusahaan.Untuk menghitung tingkat profitabilitas menurut Harahap 

(2007 : 305), dapat diukur dari Earning  Per  Share  (EPR),  Return  on  

Asset  (ROA),  Return  on  Equity  (ROE). Indikator yang digunakan 

untuk menghitung rasio profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan Return on Asset (ROA). Menurut Hanafi 

dan Halim (2003:27), Return on Assets (ROA) merupakan rasio 

keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada 

tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu.Penilaian tingkat 

keuntungan menggunakan ROA lebih efektif karena menggunakan  
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perbandingan  antara  laba  sebelum  pajak  dengan  total  asset  yang 

dimiliki oleh perusahaan (Triska, 2016). Perusahaan dengan tingkat  

profitabilitas yang tinggi cenderung  memiliki audit report lag  yang  

lebih pendek, hal ini dikarenakan keharusan untuk menyampaikan 

berita baik secepatnya kepada publik, sedangkan untuk perusahaan 

yang mengalami kerugian cenderung memiliki audit report lag yang 

lebih panjang, dikarenakan dalam proses auditnya, auditor   cenderung   

akan   lebih   berhati-hati. 

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Gunarsa 

dan Putri (2017), Sastrawan dan Latrini (2016) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas  berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4: profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag 

5) Pengaruh ukuran KAP terhadap audit report lag 

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. Ukuran KAP dengan proksi jumlah 

klien berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian audit oleh auditor 

karena menunjukan perusahaan dengan jumlah klien yang banyak dalam 

satu industri relevan terhadap akumulasi pengalaman yang dimiliki auditor 
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sehingga lebih cepat mengaudit daripada perusahaan dengan yang sedikit 

memiliki jumlah klien dalam satu industri .Prabandari dan Rusiana (2007) 

dalam Lestari (2015) menyatakan bahwa kantor akuntan publik 

international atau yang sering disebut The Big Four membutuhkan waktu 

yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit karena KAP tersebut 

dianggap melakukan pekerjaanya secara efektif, efisien dan memiliki 

fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi dalam menyelesaikan audit. 

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Eka 

(2014), Candraningtyas et.al (2017), Sumartini dan Widhiyani (2014) yang 

menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh terhadap audit report 

lag. 

Berdarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5: ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lag 

6) Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag 

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). 

Solvabilitas perusahaan yang tinggi memaksa perusahaan menyediakan 

dengan cepat laporan keuangan auditannya kepada kreditor sehingga 
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audit report lag nya lebih cepat. Berbeda dengan Lianto dan Budi (2014) 

bahwa jika jumlah hutang perusahaan lebih besar daripada aktiva yang 

dimiliki perusahaan tersebut cenderung meningkatkan kerugian dan 

kehati- hatian auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan 

tersebut sehingga audit  report  lag  nya  lebih  lama. Jadi apabila dalam 

perusahaan terdapat solvabilitas yang tinggi maka akan mempercepat 

penyampaian laporan keuangan auditan. 

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Dura, 

(2017), Sumartini dan Widhiyani (2014) yang menyatakan bahwa 

Solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H6 : Solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag 

 


