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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT 

REPORT LAG (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2016) 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Report 

Lag Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-

2016. Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2014 sampai 2016. Jumlah sampel yang diambil 255 Perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah Regresi Linear Berganda.  Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pengaruh 

Solvabilitas, Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

Audit Report Lag, sedangkan Profitabilitas dan Laba Rugi tidak berpengaruh terhadap Audit 

Report Lag. 

 

Kata kunci: Profitabilitas, Solvabilitas, Struktur Kepemilikan, Laba Rugi, Ukuran 

Perusahaan dan Audit Report Lag. 

 

Abstract 

This study aims to determine the factors that affect the latest Audit Report on Companies 

Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2014-2016. The nature used in this research is 

quantitative approach. This research was conducted on manufacturing companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2014 to 2016. The number of samples 

set by 255 companies. This research uses purposive sampling method. Data analysis 

techniques that are multiple linear regression. The results of this study indicate that the 

influence of Solvency, Structure and Measurement Company significantly influence the Audit 

Report Lag, while Profitability and Profit Loss does not affect the Audit Report Lag. 

 

Keywords: Profitability, Solvability, Ownership Structure, Profit and Loss, Company Size 

and Audit Lag Report. 

 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung 

keberlangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan yang telah go public. Perusahaan 

yang go public, semakin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi 

sumber informasi bagi para investor. Informasi dalam laporan keuangan tersebut akan 

bermanfaat jika disajikan sesuai standar yang berlaku dan tentunya harus tepat waktu. 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor X.K.2, Lampiran 

Keputusan Ketua BapepamNomor KEP-36/PMK/2003 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di 

Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan 

auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Togasima dan Jogi, 2014).  
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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. 

Banyak faktor yang mempengaruhi audit report lag yaitu profitabilitas, solvabilitas, 

struktur kepemilikan, laba rugi dan ukuran perusahaan. 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). Profitabilitas mempunyai 

pengaruh dalam publikasi laporan keuangan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas 

rendah atau dengan kata lain mengalami kerugian cenderung akan menunda publikasi atas 

laporan keuangan karena kerugian merupakan kabar buruk yang akan berdampak negatif 

pada perusahaan seperti penurunan permintaan akan saham yang diterbitkan (Indriyani dan 

Supriyati, 2012). 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 (Rachmawati, 

2008). Sementara itu hasil penelitian Juanita dan Satwiko (2012) menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag.  

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi audit report lag adalah struktur 

kepemilikan. Struktur kepemilikan dijelaskan Aryati, Lindasari (2007) dalam Juanita dan 

Satwiko (2012) dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan oleh pihak dalam negeri dan 

kepemilikan oleh pihak luar negeri. Perusahaan yang kepemilikannya di pegang pihak luar 

negeri akan cenderung lebih bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya. Menurut 

Juanita dan Satwiko (2012) perusahaan akan berusaha mempertahankan reputasinya agar 

pihak luar tetap mau menanamkan dananya. Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki 

sistem dan fasilitas yang lebih baik sehingga memudahkan auditor dalam proses auditnya. 

Pola pikir perusahaan asing dianggap lebih maju sehingga akan mempengaruhi kinerja 

pekerjanya. Kinerja pekerjanya yang baik akan memperkecil kemungkinan audit report lag 

karena auditor dapat terbantu dengan internal control yang ada. Sedangkan  penelitian yang 
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dilakukan oleh Juanita dan Satwiko (2012) menunjukkan struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag.  

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu 

perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dapat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti 

total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya (Tiono dan Jogi, 2013). 

Dyer dan Hugh (2005) menyatakan bahwa manajemen perusahaan besar, memiliki dorongan 

untuk mengurangi masalah audit report lag dan penundaan laporan keuangan. Penelitian 

Jeane dan Rustiani (2007) dalam Megayanti dan Budiartha (2016) menyatakan bahwa faktor 

ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti pada penelitian 

sebelumnya. Ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan 

karena semakin besar suatu perusahaan maka akan melaporkan semakin cepat karena 

perusahaan memiliki lebih banyak sumber informasi. Artinya bahwa semakin besar aset 

perusahaan maka semakin pendek audit report lag. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan, dan oleh agen 

regulator. Sementara itu hasil penelitian Ariyani dan Budiartha (2014) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. 

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, Tiono 

dan Jogi (2013) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag di Bursa Efek 

Indonesia dan Juanita dan Satwiko (2012) tentang Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, 

Kepemilikan, Laba Rugi, Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya masih terjadi research gap yang menunjukkan adanya 

keanekaragaman dari hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit report 

lag. Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari lebih lanjut faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit report lag. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian kembali 

terhadap variabel profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, laba rugi dan ukuran 

perusahaan untuk melihat pengaruhnya terhadap audit report lag pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, penulis tertarik mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Audit Report Lag (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”. 
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2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 

melakukan pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen yaitu profitabilitas, 

solvabilitas, struktur kepemilikan, laba rugi dan ukuran perusahaan terhadap variabel 

dependen yaitu audit report lag. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk meguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 

2015:13). Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan data sekunder. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada laporan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai 2016 yang 

diperoleh melalui akses langsung dari website Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id). 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi laporan 

keuangan tahunan (annual report). Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan 

sesuai dengan data yang diperlukan. Dokumen dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 

Data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

bertujuan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum (Sugiyono, 2015:206). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data 

dengan menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan tanpa penggeneralisasian. 

Penelitian ini menjabarkan jumlah data, rata-rata, nilai minimum, dan maksimum, serta 

standar deviasi (Ghozali, 2011:19). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Setelah semua data terkumpul dari berbagai sumber, maka berdasarkan teori yang ada penulis 

akan menganalisa data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan hepotesis yang telah 

dikemukakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi audit report lag, 

http://www.idx.co.id/
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profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, laba rugi dan ukuran perusahaan. Berikut 

analisis statistik deskriptif terhadap variabel penelitian dapat di lihat pada tabel IV.2. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Report 

Lag 

255 40 90 76,16 11,968 

Profitabilitas 255 -22,2302 76,0785 6,735589 10,5457989 

Solvabilitas 255 4,1337 302,9086 48,968776 39,8491096 

Struktur 

Kepemilikan 

255 0 1 0,53 0,500 

Laba Rugi 255 0 1 0,82 0,389 

Ukuran 

Perusahaan 

255 25,2455 33,1988 28,237274 1,5868291 

Valid N 

(listwise) 

255     

 

 Sumber: Data sekunder  diolah penulis, 2018. 

Hasil statistic deskriptif pada table IV.2 menunjukkan bahwa dari 85 sampel perusahaan 

manufaktur, diperoleh jumlah data (N) sebanyak 255 yang digunakan sebagai sampel, dimana 

data tersebut memiliki enam variabel antara lain: Audit Report Lag (ARL), Profitabilitas 

(ROA), Solvabilitas (DTA), Struktur Kepemilikan (SK), Laba Rugi (I) dan Ukuran 

Perusahaan (SIZE), yang mana masing-masing variabel tersebut memiliki nilai maximum, 

minimum, mean, dan standar deviasi yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik untuk menentukan ketepatan model 

regresi yang telah diperoleh. Uji Asumsi Klasik yang digunakan adalah uji Normalitas, 

Multikolinieritas, Heterokedastisitas dan Autokorelasi. 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang digunakan yaitu variabel 

profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, laba rugi dan ukuran perusahaan. Berikut ini 

merupakan hasil analisis regresi yang dilakukan: 

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error 

(Constant) 122,668 13,077 9,380 ,000 

Profitabilitas -,084 ,079 -1,052 ,294 

Solvabilitas ,053 ,019 2,770 ,006 

StrukturKepemilikan 3,537 1,490 2,374 ,018 

LabaRugi -2,830 2,184 -1,296 ,196 

Ukuran Perusahaan -1,703 ,451 -3,774 ,000 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi, dibuat suatu persamaan regresi linier berganda 

untuk audit report lag sebagai berikut: Audit report lag = 122,668 – 0,084 PROF + 0,053 
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SOL + 3,537SK – 2,830 I – 1,703SIZE + e, Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

  = +122,668, artinya apabila terdapat variabel profitabilitas, solvabilitas, struktur 

kepemilikan, laba rugi dan ukuran perusahaan yang besar, maka nilai audit report lag akan 

semakin singkat. Sebaliknya, apabila terdapat variabel profitabilitas, solvabilitas, struktur 

kepemilikan, laba rugi dan ukuran perusahaan yang kecil, makaaudit report lag akan semakin 

panjang. 

   = – 0,084, nilai koefisien profitabilitas sebesar – 0,084. Tanda negatif 

menunjukkan apabilai nilai profitabilitas meningkat 1% maka nilai audit report lag akan 

mengalami penurunan sebesar 0,084%, sebaliknya apabila nilai profitabilitas turun 1% maka 

nilai audit report lag akan meningkat sebesar 0,084%. 

   = 0,053, nilai koefisien solvabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0,060 berarti 

bahwa apabila nilai solvabilitas meningkat sebesar 1% maka nilai audit report lagjuga akan 

meningkat sebesar 0,053%, begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan sebesar 1% 

maka nilai audit report lag juga akan mengalami penurunan sebesar 0,053%. 

   = 3,537, nilai koefisien struktur kepemilikan yang dihasilkan yaitu sebesar 

3,537berarti bahwa apabila nilai struktur kepemilikan meningkat sebesar 1%maka nilai audit 

report lagjuga akan meningkat sebesar 3,537%, begitu juga sebaliknya apabila terjadi 

penurunan sebesar 1% maka nilai audit report lag juga akan mengalami penurunan sebesar 

3,537%. 

  = – 2,830, nilai koefisien laba rugi yang dihasilkan yaitusebesar –1,841 berarti 

bahwa apabila nilai laba rugi meningkat sebesar 1% maka nilai audit report lag akan 

mengalami penurunan sebesar –2,830%, begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan 

sebesar 1% maka nilai audit report lag akan meningkat sebesar – 2,830%. 

   = – 1,703, nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar– 1,363. Tanda negatif 

menunjukkan apabilai nilai ukuran perusahaan meningkat 1% maka nilai audit report lag 

akan mengalami penurunan sebesar – 1,703%, sebaliknya apabila nilai ukuran perusahaan 

turun 1% maka nilai audit report lag akan meningkat sebesar – 1,703%. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Hipotesis 1 (Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag) 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan hasil bahwa nilai beta -0,074 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,294 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

H1ditolak artinya ukuran Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tiono dan Jogi (2013), Juanita dan 

Satwiko (2012) yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani 

dan  Budhiarta (2014) serta Indriyani dan Supriyati (2012) yang menyatakan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah juga cenderung melaporkan laporan 

keuangan secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan oleh adanya ketentuan dari BAPEPAM 

yang mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 

melaporkan laporan keuangan tahunnya selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal neraca. 

Sanksi yang diberikan atas keterlambatan dapat berupa denda, peringatan tertulis, pembekuan 

usaha maupun pencabutan usaha. Setiap perusahaan, baik yang memiliki profitabilitas tinggi 

maupun rendah cenderung tidak ingin mengambil resiko dan memilih untuk melaporkan 

laporan keuangannya secara tepat waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit report lag. 

3.2.2 Hipotesis 2 (Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag). 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan hasil bahwa nilai beta 0,175 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 

diterima artinya ukuran solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Artaningrum et al (2017) yang menyatakan bahwa 

Solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Setiady (2006) yang menyatakan bahwa 

Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

audit report lag mengindikasikan bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan 

akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih panjang. Proporsi hutang terhadap total 

aktiva yang tinggi juga mungkin membuat auditor perlu meningkatkan kehati-hatian dan 

kecermatan yang lebih dalam pengauditan terkait dengan masalah kelangsungan perusahaan. 

3.2.3 Hipotesis 3 (Struktur Kepemilikan Terhadap Audit Report Lag). 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan hasil bahwa nilai beta 0,148 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,018 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa H3 

diterima, artinya struktur kepemilkan berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artaningrum et al (2017) yang menyatakan 

bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap auditor report lag. Namun penelitian ini 
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tidak sejalan dengan penelitian Togisma dan Jogi (2013) yang menyatakan struktur 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap auditor report lag.  

Struktur kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan oleh pihak 

dalam negeri dan kepemilikan oleh pihak luar negeri. 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. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika struktur 

kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. 

3.2.4 Hipotesis 4 (Laba Rugi Terhadap Audit Report Lag). 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan hasil bahwa nilai beta -0,092 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,196 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa H4 

ditolak, artinya laba rugi tidak berpengaruh terhadap report lag. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Megayanti dan Budhiarta (2014), dan Sumartini dan 

Widhiyani (2014) yang menyatakan bahwa laba rugi berpengaruh terhadap report lag. 

Perusahaan yang meraih laba cenderung lebih tepat waktu dalam publikasi laporan 

keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian. Namun, 

ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini dimana kebanyakan perusahaan yang mengalami 

kerugian diabaikan dalam pelaporan keuangannya karena kerugian dianggap sebagai hal yang 

biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika laba rugi perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

3.2.5 Hipotesis 5 (Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag). 

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan hasil bahwa nilai beta -0,226 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa H5 

diterima, artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian ini 

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. 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. 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 berpengaruh terhadap audit report lag. Ukuran perusahaan besar 

biasanya memiliki pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat 

kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Hal ini memudahkan auditor dalam 
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melakukan pengauditan laporan keuangan. Perusahaan besar juga memiliki sumber daya 

keuangan yang besar untuk membayar audit fee agar mendapatkan pelayanan audit yang baik 

dan cepat. Perusahaan besar juga mendapat tekanan yang besar dari pihak eksternal terhadap 

kinerja keuangannya, hal ini akan mendorong manajemen perusahaan mempublikasikan 

laporan keuangan dan audit lebih cepat. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa simpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap auditor report lag, hasil ini 

dibuktikan dengan signifikansi sebesar 0,294 > 0,05. Solvabilitas berpengaruh terhadap 

auditor report lag, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 < 0,05.  

Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap auditor report lag, hasil ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 < 0,05. Laba Rugi tidak berpengaruh terhadap auditor 

report lag, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,196 > 0,05. Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap auditor report lag, hasil ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 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. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga 

semakin besar kesempatan untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang dapat 

digeneralisasikan. Menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi audit report lag 

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