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PENGARUH SOLVABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LABA RUGI DAN 

UMUR PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG 

(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2010-2017) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, laba rugi, dan umur perusahaan terhadap audit report lag.Populasi 

penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) periode 2010-2017. Jumlah sampel 

sejumlah 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan metode convenience sampling. 

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh 

terhadap audit report lag, sedangkan variabel solvabilitas, profitabilitas, dan laba rugi 

tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Kata Kunci : solvabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, laba rugi, umur 

perusahaan, audit report lag.  

 

Abtract 

 

This research aims to analyze the influence of the effect of solvency, firm size, 

profitability, profit and loss, and company age on audit report lag. The population of 

this research is the Islamic Commercial Bank (BUS) for the period 2010-2017. The 

number of samples is 12 Islamic Commercial Banks (BUS) using the convenience 

sampling method. Analysis of the data used is multiple linear regression. Research 

results indicate that the variable size of the company and the age of the company had 

an effect on audit report lag, while the solvability variable, profitability, and profit 

and loss did not affect the audit report lag. 

Keywords : solvency, company size, profitability, profit and loss, company age, audit 

report lag.  

 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan kumpulan laporan yang menyajikan informasi 

mengenai aktivitas keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengukur maupun 

menilai kinerja perusahaan dan mendukung keberlangsungan perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan sarana utama yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak di luar perusahaan. 
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Informasi tersebut harus bermanfaat dan disajikan secara tepat dan akurat untuk para 

pengguna laporan keuangan (Alvina, 2013). Sedangkan pengguna dari laporan 

keuangan tersebut adalah investor, manajemen, pemerintah, dan pemegang saham 

(Sari dan Ghozali, 2014).  

Investor adalah pengguna utama laporan keuangan yang disajikan di pasar 

modal, karena adanya mereka dapat memantau kinerja perusahaan – perusahaan go 

public dari laporan keuangan yang  telah di publikasikan. Laporan keuangan 

seharusnya menunjukkan kondisi terkini suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat 

dinilai berhasil atau tidaknya dengan melihat laporan keuangan yang diterbitkan setiap 

tahunnya. Jika laporan keuangan tersebut bernilai positif maka dapat menarik para 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Juanita dan Satwiko (2012) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang baik 

harus memenuhi beberapa syarat seperti relevan, andal, akurat, dan salah satunya 

adalah ketepatan waktu. Jika perusahaan tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan 

keuangannya, maka informasi tersebut dapat dianggap kurang relevan bagi para 

pemakainya terutama dalam pengambilan keputusan.  

Pada 1 Agustus 2012 BAPEPAM dan LK mengeluarkan peraturan Xk 6 pada 

lampiran Nomor: Kep-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan 

publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan 

laporan keuangan dan laporan akuntan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) 

bulan (120 hari)  setelah tahun buku berakhir. Berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari situs www.neraca.co.id pada tahun 2015 masih ada 52 emiten yang belum 

menyampaikan laporan keuangan audit audit per Desember 2014, dari total perusahaan 

yang tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten. Hal tersebut akan membuat 

lamanya rentang waktu penyelesaian audit. Lamanya waktu penyelesaian audit yang 

diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal 

diterbitkannya laporan keuangan disebut dengan audit report lag atau ARL (Soetedjo, 

2006) dalam Putri dan Januarti, 2014. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi Audit Report Lag yaitu solvabilitas, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, laba rugi dan umur perusahaan. Solvabilitas 

perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya 

http://www.neraca.co.id/
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(Indriyani dan Supriyati, 2012). Dalam penelitian tersebut menggunakan proksi debt 

to total asset untuk melihat pengaruh solvabilitas perusahaan terhadap audit report 

lag. Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan total asetnya (Ayusabrina dan 

Rahardjo, 2014). Perusahaan besar akan memberikan sinyal mengenai kinerja 

perusahaan karena perusahaan tersebut diawasi secara ketat oleh investor dan pihak 

eksternal lainnya. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri (G. Sugiyarso dan F. 

Winarni, 2015:118). Maka dalam hal ini jika tingkat profitabilitas tinggi akan 

menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba yang tinggi pula. Namun jika 

tingkat profitabilitas rendah atau rugi maka hal tersebut merupakan kejadian buruk 

dalam perusahaan untuk para investornya. Apabila hal tersebut terjadi maka 

manajemen akan cenderung mengulur waktu penyelesaian laporan keuangan dan dapat 

menyebebkan keterlambatan pelaporan laporan keuangan (Utami, 2006) dalam (Jogi 

dan Tiono, 2013) dalam (Afifah Thahara, 2018). 

 Jika suatu perusahaan dikatakan merugi maka auditornya akan diminta untuk 

melakukan audit lebih lambat dari sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menunda 

berita buruk ini ke publik. Dalam proses ini auditor akan bertindak lebih hati-hati 

dalam proses auditnya (Juanita dan Satwiko, 2012). Proses yang seperti ini lah yang 

akan mempengaruhi dalam penundaan laporan keuangan sehinggga memperlama 

audit report lag.  

Umur perusahaan dapat dilihat dari lamanya listing di Bursa Efek Indonesia. 

Perusahaan yang sudah lama listing akan memiliki pengalaman dalam menghadapi 

suatu masalah berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hal tersebut akan memberikan 

pengaruh terhadap audit report lag (Lianto Kusuma, 2010; Togasima dan Christiawan, 

2014; dan Jeva dan Ratnadi, 2015).  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi Audit 

Report Lag telah banyak dilakukan, namun masih banyak yang belum menunjukkan 

kekonsistennannya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel-

variabel tersebut dengan judul “Pengaruh Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, 

Pofitabilitas, Laba Rugi dan Umur Perusahaan terhadap Audit Report Lag” (Studi 
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Empiris Pada Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar di Indonesia Periode 2010-

2017).  

2. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di 

Indonesia selama periode 2010-2017. Dalam penelitian ini Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel atas dasar kesesuaian 

karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang di tentukan. Kriteria 

pemilihan sampel sebagai berikut: Bank Umum Syariah (BUS) yang menerbitkan 

laporan keuangan selama 8 tahun pada tahun 2010-2017, untuk periode yang berakhir 

31 Desember, Bank Umum Syariah (BUS) yang menampilkan data informasi terkait 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap audit report lag, menggunakan mata 

uang rupiah pada pencatatan laporan keuangannya. 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan statistik 

deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution). Penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh solvabilitas, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, laba rugi dan umur perusahaan terhadap audit report lag. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Statistik Deskripsi 

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ARL 55 18 151 57,31 24,897 

SOLV 55 0,0279646 0,9345631 0,230311620 0,2223948985 

UKP 55 26,8516914 32,3757808 29,759961938 1,3959830257 

PROF 55 -0,2244707 0,0560445 0,000238122 0,0406513522 

LR 55 0 1 0,87 0,336 

UP 55 1 25 9,62 6,038 

Valid N (listwise) 55     

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019.  

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diperoleh data sebanyak 55 data penelitian 

yang berasal dari periode 2010-2017 dengan penelitian yang tidak berurutan. 

Tabel 1 menggambarkan statistik deskriptif untuk variabel independent 



 

5 

 

solvabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, laba rugi, dan umur perusahaan 

sedangkan untuk variabel dependen yaitu audit report lag. 

Tabel 1 menjelaskan bahwa nilai variabel audit report lag adalah antara 18 

hari hingga 151 hari dengan rata-rata sebesar 57,31 hari dengan standar deviasi 

24,897.  

Solvabilitas dalam hal ini memiliki rentang nilai antara 0,028 sampai 0,935 

dengan nilai rata-rata sebesar 0,230 dan standar deviasi 0,222. Nilai debt to total 

asset  tertinggi dimiliki oleh PT Bank Syariah Bukopin tahun 2010. Sedangkan 

nilai debt to total asset  terendah dimiliki oleh PT Bank Panin Syariah tahun 2011. 

Ukuran peerusahaan dalam hal ini total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan sampel memiliki rentang nilai antara 26,852 sampai 32,376 miliar 

dengan nilai rata-rata sebesar 29,760 dan standar deviasi 1,40. Ukuran perusahaan 

maksimum dimiliki oleh PT Bank Jabar Banten Syariah tahun 2017. Sedangkan 

ukuran perusahaan minimum dimiliki oleh PT Bank Panin Syariah tahun 2010. 

Profitabilitas dalam hal ini memiliki rentang nilai antara -0,224 sampai 0,56 

dengan nilai rata-rata sebesar 0,0002 dan standar deviasi 0,041. Profitabilitas 

maksimum dimiliki oleh PT Maybank Syariah Indonesia tahun 2017 dan 

profitabilitas minimum dimiliki oleh PT Maybank Syariah Indonesia tahun 2015. 

Variabel laba rugi merupakan variabel dummy yang nilainya 1 dan 0 

sehingga nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah 0. Nilai rata-

rata laba rugi sebesar 0,87 dengan standar deviasi 0,336. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki net income positif atau laba. 

Perusahaan sampel yang memperoleh net income positif atau laba selama periode 

2010-2017 adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT Bank BNI 
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Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Yariah 

Mandiri, PT BCA Syariah, PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Syariah Bukopin. 

Sedangkan perusahaan sampel yang memperoleh net income negatif atau rugi 

selama periode 2010-2017 adalah PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Panin 

Syariah, PT Bank Victoria Syariah dan PT Maybank Syariah Indonesia. 

Umur Perusahaan dalam hal ini memiliki rentang nilai antara 1 sampai 25 

dengan nilai rata-rata sebesar 9,62 dan standar deviasi 6,038. Umur Perusahaan 

maksimum dimiliki oleh PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2016. Sedangkan 

ukuran perusahaan minimum dimiliki oleh PT Bank BCA Syariah tahun 2010. 

3.1.2 Uji Normalitas 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019. 

Penelitian ini menggunakan uji statistic Kolmogorov-Smirnov Test. Nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,749 dengan signifikansi 0,625 sehingga semua 

variabel diketahui lebih besar dari ɑ (p˃0,05), maka dapat dinyatakan data residual 

berdistribusi normal atau seluruh data memiliki sebaran data normal. 

3.1.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Durbin 

Watson 

Du<d<4-du Simpulan 

Audit Report Lag 2,095 1,7681<2,095<2,2319 Tidak terjadi 

Autokorelasi 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Variabel Kolmogorov 

Smirnov 

Asymp. 

Sig (2-

tailed) 

p-value Keterangan 

Unstandardized residual 0,749 0,629 p˃0,05 Normal 
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Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW 

test). Nilai DW test yang berada diantara nilai du dan 4-dU (dU < d < 4-dU0 

menunjukkan model yang tidak terkena masalah autokorelasi (Ghozali, 2011: 111). 

nilai DW sebesar 2,095, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai 

signifikansi 5% dengan jumlah sampel 55 (n) dan jumlah variabel independent 5 (k=5), 

maka di tabel Durbin-Watson didapatkan nilai sebesar 1,7681 (du). Maka dari itu, nilai 

DW 2,095 lebih besar dari batas atas (du) 1,7681 dan kurang dari 4-1,7681 (4 – du) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi 

tersebut. 

3.1.4 Uji Multikolinearitas  

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

SOLV 0,788 1,265 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

UKP 0,274 3,649 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

PROF 0,482 2,077 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

LR 0,401 2,495 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

UP 0,307 3,262 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Sumber : Data yang diolah, 2019 

Hasil perhitungan pada variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 

0,1 (10%) dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki 

VIF kurang dari 10 (VIF<10), artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas. Maka 

dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi yang 

digunakan. 
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3.1.5 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. (2-tailed) Keterangan 

SOLV  0,207 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

UKP 0,682 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

PROF 0,824 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

LR 0,980 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

UP 0,370 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Data yang diolah, 2019 

Dalam penelitian ini cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Rank Spearman dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa dalam data tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan Jika nilai 

signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka dalam data tersebut terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Rank Spearman 

menunjukkan bahwa variabel solvabilitas memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,207, 

variabel ukuran perusahaan memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,682, profitabilitas 

memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0, 824, laba rugi memiliki nilai sig. (2-tailed) 

sebesar 0,980 dan variabel umur perusahaan memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 

0,370. Dapat disimpulkan bahwa kelima variabel independen ini memiliki nilai sig. 

(2-tailed) diatas 0,05 yang berarti tidak terjadi heteriskedastisitas pada model regresi. 

3.1.6 Uji Hipotesis 

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Koefisien 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 Sig Keterangan 

Konstanta 417,180 3,593 0,001  

SOLV 4,207 0,265 0,792 Tidak Signifikan 
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UKP -13,019 -3,031 0,004 Signifikan 

PROF -82,503 -0,741 0,462 Tidak Signifikan 

LR 2,108 0,143 0,887 Tidak Signifikan 

UP 2,576 2,744 0,008 Signifikan 

R Square (𝑅2) 0,221    

Adjusted R Square 0,142    

F Hitung 2,784    

Sig 0,027    

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019. 

* : Menunjukkan signifikansi pada taraf 5% 

 

3.1.7 Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Statistik t (Uji t) 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :  

ARL = 417,180 + 4,207 SOLV− 13,019 UKP – 82,503 PROF + 2,108 LR + 

2,576 UP + e  

Dari persamaan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa: 

a. Nilai Konstanta (ɑ)  

Nilai konstanta sebesar 417,180 dengan nilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika variabel Solvabilitas (SOLV), Ukuran 

Perusahaan (UKP), Profitabilitas (PROF), Laba Rugi (LR), dan Umur 

Perusahaan (UP) diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka 

terjadi Audit Report Lag (ARL) selama 417 hari. 

b. Variabel Solvabilitas (SOLV)  

Besarnya nilai koefisien variabel Solvabilitas sebesar 4,207 

dengan nilai positif. Hipotesis 1 penelitian ini menghipotesiskan adanya 

pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Report Lag. Hasil pengujian 
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hipotesis 1 menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,265 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,792 lebih besar dari 0,05 (P>0,05). Hal ini berarti 

bahwa H1 yang menyatakan Solvabilitas berpengaruh terhadap Audit 

Report Lag ditolak dengan demikian variabel Solvabilitas ditolak dalam 

penelitian ini, memiliki arti bahwa ada atau tidak adanya Solvabilitas 

tidak berpengaruh terhadap variabel Audit Report Lag.  

c. Variabel Ukuran Perusahaan (UKP)  

Besarnya nilai koefisien variabel Ukuran Perusahaan sebesar -

13,019 dengan nilai negatif. Hipotesis 2 penelitian ini 

menghipotesiskan adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit 

Report Lag. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai t hitung 

sebesar -3,031 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 

0,05 (P<0,05). Hal ini berarti bahwa H2 yang menyatakan Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report Lag diterima, dengan 

demikian variabel Ukuran Perusahaan diterima. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa jika variabel Ukuran Perusahaan mengalami 

peningkatan maka nilai tingkat Audit Report Lag akan mengalami 

penurunan. Kemudian sebaliknya jika variabel Ukura Perusahaan 

mengalami penurunan maka nilai tingkat Audit Report Lag akan 

mengalami kenaikan. 

d. Variabel Profitabilitas (PROF)  

Berdasarkan nilai koefisien variabel Profitabilitas sebesar  

-82,503 dengan nilai negatif. . Hipotesis 3 penelitian ini 

menghipotesiskan adanya pengaruh Profitabilitas terhadap Audit 
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Report Lag. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan nilai t hitung 

sebesar -0,741 dengan nilai signifikansi sebesar 0,462 lebih besar dari 

0,05 (P>0,05). Hal ini berarti bahwa H3 yang menyatakan Profitabilitas 

berpengaruh terhadap Audit Report Lag ditolak dengan demikian 

variabel Profitabilitas ditolak dalam penelitian ini, memiliki arti bahwa 

ada atau tidak adanya Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel 

Audit Report Lag.  

e. Variabel Laba Rugi (LR)  

Berdasarkan nilai koefisien variabel Laba Rugi sebesar 2,108 

dengan nilai positif. . Hipotesis 4 penelitian ini menghipotesiskan 

adanya pengaruh Laba Rugi terhadap Audit Report Lag. Hasil 

pengujian hipotesis 4 menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,143 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,887 lebih besar dari 0,05 (P>0,05). Hal ini 

berarti bahwa H4 yang menyatakan Laba Rugi berpengaruh terhadap 

Audit Report Lag ditolak, dengan demikian variabel Laba Rugi ditolak 

dalam penelitian ini, memiliki arti bahwa ada atau tidak adanya Laba 

Rugi tidak berpengaruh terhadap variabel Audit Report Lag.  

f. Variabel Umur Perusahaan (UP)  

Berdasarkan nilai koefisien variabel Umur Perusahaan sebesar 

2,576 dengan nilai positif. . Hipotesis 5 penelitian ini menghipotesiskan 

adanya pengaruh Umur Perusahaan terhadap Audit Report Lag. Hasil 

pengujian hipotesis 5 menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,744 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 (P<0,05). Hal ini 

berarti bahwa H5 yang menyatakan Umur Perusahaan berpengaruh 
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terhadap Audit Report Lag diterima. Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa jika variabel Umur Perusahaan semakin tinggi maka semakin 

panjang pula waktu Audit Report Lag. Kemudian sebaliknya jika 

semakin rendah variabel Umur Perusahaan makan semakin pendek pula 

waktu Audit Report Lag. 

3.1.8 Uji Statistik F (Uji F) 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai F hitung 

sebesar 2,784 dengan nilai signifikasi 0,027 kurang dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan model penelitian ini adalah fit. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 

seluruh variabel independen yaitu Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Laba Rugi dan Umur Perusahaan secara bersamaan (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap Audit Report Lag. 

3.1.9 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐
) 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.6 

menunjukkan bahwa Adjusted 𝑅2 adalah 0,142. Hal ini menunjukkan bahwa 

14,2% variasi variabel Audit Report Lag dapat dijelaskan oleh variabel 

Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Laba Rugi, dan Umur 

Perusahaan sedangkan sisanya 85,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

model regresi (variabel) yang diteliti.  

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan hasil dari penelitian pada variabel Solvabilitas dalam pangujian 

hipotesis pertama diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,792>0,05). Hal 

ini berarti bahwa H1 ditolak, sehingga menunjukkan bahwa Solvabilitas tidak 
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berpengaruh terhadap Audit Report Lag. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar 

kecilnya debt to total asset suatu bank umum syariah tidak menentukan cepat atau 

lambatnya penyelesaian audit laporan keuangan. Walaupun bank umum syariah 

memiliki kewajiban atas hutang kepada kreditor, itu tidak membuktikan bahwa bank 

umum syariah dengan proporsi hutang yang besar memiliki tanggung jawab harus 

cepat dalam menyelesaikan audit laporan keuangannya.  

3.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Ukuran Perusahaan dalam 

pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai signifikansi lebihkecil daro 0,05 

(0,004<0,05). Hal ini berarti bahwa H2 diterima, sehingga menunjukkan bahwa 

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap audit report 

lag.  

Hasil pengujian menjelaskan jika ukuran perusahaan meningkat maka audit 

report lag menurun. Manajemen bank umum syariah berskala besar pada umumnya 

memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan dimonitor secara ketat oleh 

investor, pengawas permodalan, dan pemerintah sehingga mampu mengurangi 

kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan memudahkan auditor dalam 

melakukan proses audit. Oleh karena itu bank-bank berskala besar cenderung 

mengalami tekanan eksternal lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit lebih 

awal. 

3.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Report Lag  

Berdasarkan hasil dari penelitian pada variabel Profitabilitas dalam pangujian 

hipotesis ketiga diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,462>0,05). Hal ini 

berarti bahwa H3 ditolak, sehingga menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap Audit Report Lag. Ditolaknya hipotesis ketiga, menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan teori yang ada, bahwa bank umum syaraiah yang memiliki 

profitabilitas rendah juga cenderung melaporkan keuangan secara tepat waktu.  

3.3.4 Pengaruh Laba Rugi terhadap Audit Report Lag  

Berdasarkan hasil dari penelitian pada variabel Laba Rugi dalam pangujian 

hipotesis keempat diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,887>0,05). Hal 
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ini berarti bahwa H4 ditolak, sehingga menunjukkan bahwa Laba Rugi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Audit Report Lag. Hal ini disebabkan karena semakin 

bank umum syariah memperoleh laba yang besar tidak ada alasan untuk menunda 

penerbitan laporan keuangan auditan bahkan cenderung untuk mempercepat 

penerbitan laporan keuangan auditan, karena bank umum syariah yang mengalami laba 

akan membuat investor menjadi senang dan calon investor akan tertarik untuk 

membeli saham sehingga akan menyebabkan kenaikan harga saham. Hal ini berkaitan 

dengan ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini dimana banyak bank yang mengalami 

kerugian diabaikan dalam pelaporan keuangannya karena kerugian dianggap hal yang 

biasa. 

3.3.5 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Audit Report Lag  

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Umur Perusahaan dalam pengujian 

hipotesis kelima diperoleh nilai signifikansi lebih kecil daro 0,05 (0,008<0,05). Hal ini 

berarti bahwa H5 diterima, sehingga menunjukkan bahwa Umur Perusahaan 

berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap audit report lag. Dalam hal ini 

berarti bahwa jika semakin besar umur perusahaan, maka semakin panjang pula waktu 

audit report lag nya. Dalam hal ini, bank umum syariah yang telah lama berdiri pada 

umumnya memiliki banyak data didalamnya, sehingga auditor memerlukan waktu 

yang cukup lama dalam menyelesaikan proses auditnya. 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap 

audit report lag. Sedangkan solvabilitas, profitabilitas, dan laba rugi tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Rendahnya nilai adjusted R 

square yang hanya 14,2% yang artinya masih terdapat 85,8% variabel independen 

diluar model variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi 

audit report lag. (2) Penulis hanya menganalisis lima faktor yang mempengaruhi 
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audit report lag (solvabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, laba rugi, dan 

umur perusahaan). 

4.3 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah: (1) Diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitiannya dengan menggunakan 

variabel-variabel lain yang dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Audit 

Report Lag selain dari variabel Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Laba Rugi, dan Umur Perusahaan. (2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menggunakan sampel data yang lebih luas selain Bank Umum Syariah. 
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