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Abstrak 

 

Penelitian ini untuk menguji pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP dan Opini Auditor terhadap audit report 

lead time pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Metode pengambilan sampel adalah 

dengan purposive sampling dengan teknik pemilihan sampel acak yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu. Jumlah sampel 

yang dikumpulkan adalah 24 perusahaan. Dengan data yang tidak termasuk 

dalam kriteria atau sampling dari 12 perusahaan, perolehan sampel menjadi 12 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi 

diperoleh nilai 0,468 yang berarti bahwa audit report lead time 46,80% 

dipengaruhi oleh usia perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, 

solvabilitas perusahaan, ukuran KAP dan opini auditor, sedangkan sisanya 

53,20% dipengaruhi oleh lainnya. variabel di luar penelitian. Hasil Uji Parsial 

menunjukkan bahwa profitabilitas, solvabilitas dan opini audit memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. Sedangkan umur perusahaan, 

ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada audit report lead 

time. 

 

Kata kunci: Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, 

Solvabilitas Perusahaan, Ukuran KAP, Opini Audit, Audit Report 

Lead Time. 
 

 

Abstract 

 

This study was to examine the effect of company age, company size, 

profitability, solvency, KAP size and Auditor Opinion on audit report lead time 

in the food and beverages subsector companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange. The population used in this study is the food and beverage sub-sector 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. 

The sampling method is by purposive sampling with a random sample selection 

technique for which information is obtained using certain criteria. The number 



 

2 

 

of samples collected was 24 companies. With the data not included in the criteria 

or sampling of 12 companies, the acquisition of samples to 12 companies. The 

results showed that the coefficient of determination obtained a value of 0.468 

which means that 46.80% audit delay is influenced by company age, company 

size, company profitability, firm solvency, KAP size and auditor opinion, while 

the remaining 53.20% is influenced by other variables outside the research . 

Partial Test Results show that profitability, solvency and audit opinion have a 

significant effect on audit delay. While the age of the company, company size 

and KAP size have no effect on audit report lead time.  

Keywords: Company Age, Company Size, Company Profitability, Company 

Solvency, KAP Size, Audit Opinion, Audit Delay.  
 

1. PENDAHULUAN 

Pelaporan keuangan merupakan cara untuk menyampaikan informasi-informasi 

dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki dan kinerja 

kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. 

Yang menjadi unsur utama dalam suatu pelaporan keuangan adalah laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 

keberlangsungan perusahaan terutama perusahaan yang sudah go public. 

Perusahaan go public sendiri merupakan perusahaan yang telah menjual sahamnya 

kepada masyarakat atau umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga 

laporan keuangan menjadi informasi yang sangat penting bagi masyarakat atau 

investor untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan. 

Menurut Zaki Baridwan (2004:17), laporan keuangan adalah ringkasan 

proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang tejadi selama satu tahun 

buku yang bersangkutan. Laporan keuangan menyatakan bahwa perusahaan publik 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan 

keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan serta 

mengumumkan kepada masyarakat dengan jangka waktu sesuai peraturan yang 

telah ditetapkan. Peraturan yang terbaru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) No.29/POJK04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 

Publik. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan 

laporan keuangan tahunan mereka kepada pihak OJK paling lambat empat (4) 
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bulan setelah tahun buku berakhir (Otoritas Jasa Keuangan,2016). Apabila 

perusahaan go public terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perusahaan 

tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Publik Indonesia No. 45 Tahun 1995 Bab XII Pasal 63. 

Laporan keuangan suatu perusahaan yang akan disampaikan ke Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) harus disertai laporan audit oleh Akuntan Publik. Setelah 

laporan keuangan selesai disusun oleh perusahaan maka masih harus menjalani 

proses audit oleh auditor independen. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan 

untuk proses audit, maka semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan akan 

mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan ke Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Auditor 

dituntut oleh klien untuk menyelesaikan laporan auditan sebelum empat (4) bulan 

atau sebelum batas waktu yang ditentukan oleh OJK. Jika laporan auditan melebihi 

batas waktu yang tealh ditentukan, maka klien akan mengganti dengan auditor lain. 

Akibatnya, reputasi KAP yang bersangkutan akan menurun tingkat 

kredibilitasnya. Ketepatan waktu sangat diperlukan dalam hal ini agar tidak terjadi 

Audit Delay. 

Audit report lead time adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan 

keuangan dengan tanggal dikeluarkannya opini audit dalam laporan keuangan 

menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh 

auditor (Subekti dan Widiyanti, 2014) dalam (Fitria Ingga, 2015). Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi lamanya Audit Delay diantaranya adalah umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas perusahaan, 

ukuran KAP, dan opini auditor (Fitria Ingga,2015). 

Umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan mengoperasikan 

usahanya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Novelia Sagita Indra dan 

Dicky Arisudhana (2012) dalam (Fitria Ingga, 2015) yang menyatakan bahwa 
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semakin lama umur perusahaan, maka Audit Delay yang terjadi semakin kecil. Hal 

ini terjadi karena perusahaan yang memiliki umur lebih tua akan dinilai lebih 

mampu dalam mengumpulkan, memproses dan menghasilkan informasi pada saat 

yang diperlukan karena telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal 

tersebut.  

Ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

atau kecilnya ukuran perusahaan dengan berbagai cara antara lain dilihat dari total 

aktiva, nilai pasar saham dan lain-lain. Menurut (Fitria Ingga, 2015) besar kecilnya 

perusahaan dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar informasi yang terdapat 

di dalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran pihak manajemen mengenai 

pentingnya informasi, baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal 

perusahaan (Subekti dan Widiyanti, 2004) dalam (Fitria Ingga,2015). Untuk 

mengukur ukuran perusahaan menggunakan ratio log natural of total aktiva yaitu 

total aset yang dimiliki perusahaan dapat mencerminkan ukuran perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal 

sendiri. Profitabilitas dapat dianggap salah satu indikasi apakah dihasilkan good 

news atau bad news dari aktivitas tahunan. Apabila perusahaan mengumumkan 

good news yang berisi laba perusahaan, maka pihak manajemen akan melaporkan 

tepat waktu. Begitupun sebaliknya, apabila perusahaan mengumumkan bad news 

yang berarti rugi, maka pihak manajemen cenderung melaporkan tidak tepat 

waktu. Perusahaan yang mengumumkan bad news cenderung mengalami audit 

delay lebih lama dibandingkan perusahaan yang mengumumkan good news. 

Profitabilitas diukur dengan Return of Asset (ROA) yaitu dengan membandingkan 

laba bersih dengan total aset. 

Solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

seluruh kewajiban finansialnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki 
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perusahaan tersebut. Hutang atau kewajiban ini biasanya digunakan untuk 

menjalankan usahanya, maka dari itu perusahaan wajib untuk mengembalikan 

hutang tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh (Fitria Ingga, 2015), solvabilitas 

perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban 

finansialnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Pengukuran solvabilitas 

menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR), pengukuran ini dengan cara 

membandingkan antara total dengan total aset. 

Menurut SK Menkeu No.470/KMK.017/1999, Kantor Akuntan Publik adalah 

badan usaha atau lembaga yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan 

sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya 

(www.ortax.org). Besar atau kecilnya ukuran KAP dapat dilihat dari tinggi atau 

rendahnya kualitas yang dihasilkan dari jenis jasanya yang akan berpengaruh pada 

jangka waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu 

cara KAP dengan good quality untuk mempertahankan reputasi mereka. Ukuran 

KAP digolongkan menjadi 2 yaitu KAP Big Four dan KAP non big four. KAP big 

four maupun non big four memiliki standar yang sama sesuai Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan pekerjaan mereka. 

Opini auditor adalah pendapat yang dikemukakan oleh auditor mengenai 

kewajaran suatu laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material, yang 

didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum (Mulyadi, 2013:19) dalam (Fitria Ingga, 2015). 

Terdapat lima (5) opini auditor yang terdiri dari: Pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian (Unqualified Opinion), Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan 

Bahasa Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language), 

Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Pendapat Tidak Wajar 

(Adverse Opinion), dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of 

Opinion). Perusahaan yang menerima pendapat qualified opinion akan mengalami 

audit delay yang semakin lama, hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat 
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audit akan melibatkan negosiasi dengan klien serta akan konsultasi dengan partner 

audit yang lebih senior.  

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda, sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mereplikasi penelitian dari 

Fitria Ingga (2015) dengan judul “PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, 

UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS PERUSAHAAN, 

SOLVABILITAS PERUSAHAAN, UKURAN KAP DAN OPINI AUDITOR 

TERHADAP AUDIT REPORT LEAD TIME (Studi Empiris pada Sub Sektor Food 

and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)”. 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh umur 

perusahaan,  ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas 

perusahaan, ukuran KAP dan opini auditor terhadap audit delay pada perusahaan 

subsektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2015-2018. 

2. KAJIAN LITERATURE 

Agency theory  

Kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dengan memaksimumkan utilitas, sehingga diharapkan agen bertindak 

menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan principal. Di sisi lain, 

principal akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai 

kontrak kerja yang optimal (Jensen & William,1976). Kebutuhan informasi yang 

akurat dan tepat waktu akan mempengaruhi audit laporan keuangan. Principal 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan, sedangkan yang berperan 

sebagai agen adalah auditor. Jasa auditor independen digunakan perusahaan untuk 

mengaudit laporan keuangan perusahaan dan auditor menjalin kerja sama dengan 

perusahaan. Tidak hanya menjelaskan tentang adanya konflik kepentingan, teori 

keagenan juga menjelaskan mengenai adanya asimetri informasi. Asimetri 

informasi adalah keadaaan pada saat salah satu pihak saja yang lebih banyak 
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mengetahui informasi internal perusahaan. Untuk dapat meminimalisir terjadinya 

asimetri tersebut tindakan yang tepat untuk mengurangi adalah melalui 

penyampaian laporan keuangan auditan secara tepat waktu, karena pihak agen 

dapat menginformasikan secara transparan kepada pihak principal. 

Audit Report Lead Time  

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal 

dikeluarkannya opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan tentang 

lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor (Subekti & 

Widiyanti dalam Esynasali, 2014) 

Umur perusahaan  

Lamanya suatu perusahaan mengoperasikan usahanya. Hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Novelia Sagita Indra dan Dicky Arisudhana (2012) 

dalam Fitria Ingga (2015) yang menyatakan bahwa semakin lama umur 

perusahaan, maka audit delay yang terjadi semakin kecil. Hal ini terjadi karena 

perusahaan yang memiliki umur lebih lama akan dinilai lebih mampu dalam 

mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi pada saat diperlukan 

karena telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal tersebut. 

Sehingga hal itu akan membuat laporan keuangan semakin kompleks dan 

berpengaruh terhadap lamanya waktu penyelesaian audit. Umur perusahaan 

dihitung dari tanggal berdirinya perusahaan tersebut hingga sekarang. 

H1: Umur Perusahaan berpengaruh terhadap audit report lead time. 

Ukuran Perusahaan 

Hossain & Taylor (1998) menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai total aset yang lebih besar akan menyelesaikan audit yang lebih lama 

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aset yang lebih kecil, hal 

ini dikarenakan jumlah sampel yang harus diambil saat melakukan audit semakin 

besar dan semakin banyak prosedur audit yang harus ditempuh. 

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap audit report lead time. 
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Profitabilitas  

Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan 

dengan penjualan, total aktiva, maupun moal sendiri. Profitabilitas lebih penting 

dari masalah profit, karena profit yang besar belum berarti bahwa perusahaan telah 

bekerja dengan efisien. Perusahaan tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha 

untuk memperbesar profit tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk 

mempertinggi dan mempertahankan profitabilitasnya, karena profitabilitas yang 

tinggi merupakan pencerminan efisiensi yang tinggi pula. 

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lead time 

Solvabilitas   

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban 

finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi. Dalam penelitian ini, solvabilitas 

diukur dengan Debt to Asset Ratio (DAR). DAR menurut Sawir (2008) merupakan 

rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh 

kekayaan yang dimiliki. 

H4: Solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lead time. 

Ukuran KAP 

 Ukuran KAP digolongkan menjadi 2 yaitu KAP the big four dan KAP non 

big four.  Besar atau kecilnya ukuran KAP dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya 

kualitas yang dihasilkan dari jenis jasanya yang akan berpengaruh pada jangka 

waktu penyelesaian audit. Ukuran KAP yang besar kemungkinan memiliki insentif 

yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan audit mereka lebih cepat. Sebagai KAP 

yang besar dan terkenal mereka memiliki banyak sumber daya manusia dan 

mampu mengerjakan pekerjaan audit lebih cepat dibandingkan KAP yang kecil. 

H5: Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lead time. 

Opini audit  

Kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Laporan 

dikatakan wajar dalam auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan 
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ketidakjujuran (free from bias and dishonesty) dan lengkap informasinya (full 

disclosure). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas (Halim, 

2013:73). Terdapat 5 jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor yang terdiri dari 

(Mulyadi, 2013 : 19-22): 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan  (Modified 

Unqualified Opinion) 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

2. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

3. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

H6: Opini Audit berpengaruh terhadap audit report lead time 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang 

digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dapat diperoleh dari 

Indonesia Stock Exchange (IDX) yang dapat diperoleh dari www.idx.go.id pada 

tahun 2015-2018. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 46 perusahaan 

manufaktur subsektor food and beverages dengan sampel penelitian sebanyak 12 

perusahaan manufaktur. Dalam penelitian ini dilakukan uji statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik, uji hipotesis dengan menggunakan metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dimana persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut: 

ARLT=α+SIZE+UMP + PROFIT + DAR + KAP + OPINI +  ɛ 

Keterangan: 

α  : Konstanta 

ARLT : Audit Report Lead Time 

SIZE : Ukuran Perusahaan 

http://www.idx.go.id/
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UMP : Umur Perusahaan 

PROFIT : Profitabilitas Perusahaan 

DAR : Solvabilitas Perusahaan 

KAP : Ukuran KAP 

OPINI : Opini Auditor 

ɛ  : Error term 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

 

 N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ARLT 46 54 46 100 78,50 9,729 

AGE 46 83 6 89 41,89 23,964 

SIZE 46 5,545 26,656 32,201 28,92817 1,500975 

PROF 46 58,336 -5,665 52,670 11,16357 11,568323 

SOL 46 51,063 14,056 65,119 43,25240 15,839738 

KAP 46 1 0 1 ,54 ,504 

OPIN 46 1 4 5 4,67 ,474 

Valid N (listwise) 46      

Sumber: Data diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 1 hasil analisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel dependen adalah audit report lead time (ARLT) memiliki nilai rata-rata 

ARLT sebesar 78,50 atau 7,85%, nilai maksimum sebesar 100 atau 100% yang 

berasal dari PT ALTO pada tahun 2018 dan nilai minimum sebesar 46 pada PT 

MLBI pada tahun 2018. 

2. Variabel umur perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 41,89 atau 4,18%, nilai 

maksimum sebesar 89 atau 89% yang berasal dari PT MLBI pada tahun 2018 dan 

nilai minimum sebesar 6 atau 6% yang berasal dari PT ICBP pada tahun 2015. 
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3. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 28,92817 atau 

28,928% ,nilai maksimum sebesar 32,201 atau 3,220% yang berasal dari PT INDF 

pada tahun 2018 dan nilai minimum sebesar 26,656 atau 2,665% yang berasal dari 

PT SKLT 2015. 

 

4. Variabel Profitabilitas Perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 11,16357 atau 

1,116%, nilai maksimum sebesar 52,670 atau 5,267% yang berasal dari PT MLBI 

pada tahun 2017 dan nilai minimum sebesar -5,665 atau -0,566% yang berasal dari 

PT ALTO pada tahun 2017. 

5. Variabel Solvabilitas Perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 43,25240 atau 

sebesar 4325.240%, nilai maksimum sebesar 65,119 atau 6511.9% yang berasal 

dari PT ALTO pada tahun 2018 dan nilai minimum sebesar 14.056 atau 1405.6% 

yang berasal dari PT ULTJ pada tahun 2018. 

6. Variabel Ukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP The Big Four dan KAP non 

The Big Four. Hasil analisis deskriptif variabel Ukuran KAP diperoleh nilai rata-

rata sebesar 0,54 dan standar deviasi sebesar 0,504. 

7. Hasil analisis deskriptif variabel opini auditor diperoleh nilai rata- rata sebesar 4,67 

dan standar deviasi sebesar 0,474. Hal ini berarti bahwa jumlah opini audit dari 

perusahaan sampel rata-rata adalah mengeluarkan pendapat wajar tanpa 

pengecualian yang diberi skor 5. 

4.2 Asumsi Klasik  

4.2.1 Uji Normalitas 

     Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data 

 Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,105 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 

Keterangan Normal 

  Sumber: Data diolah, 2020. 

Dari data diatas diketahui bahwa nilai signifikan atau probability 0,200. Dimana  
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nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,05  maka  data penelitian tersebut berdistribusi 

normal. 

4.2.2 Uji Multikolinieritas 

    Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance  VIF Keterangan 

Umur Perusahaan 0,240 4,174 Bebas Multikolinearitas    

Ukuran Perusahaan 0,544 1,838 Bebas Multikolinearitas    

Profitabilitas 0,299 3,341 Bebas Multikolinearitas    

Solvabilitas 0,884 1,131 Bebas Multikolinearitas    

Ukuran KAP 0,744 1,343 Bebas Multikolinearitas    

Opini audit 0,651 1,537 Bebas Multikolinearitas    

Sumber: Data diolah, 2020. 

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa 

seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10  dan nilai tolerance 

> 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas. 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

    Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value                 Keterangan 

Umur Perusahaan 0,886 Bebas Heterokedastisitas    

Ukuran Perusahaan 0,692 Bebas Heterokedastisitas    

Profitabilitas 0,184 Bebas Heterokedastisitas    

Solvabilitas 0,678 Bebas Heterokedastisitas    

Ukuran KAP 0,521 Bebas Heterokedastisitas    

Opini audit 0,791 Bebas Heterokedastisitas    

Sumber: Data diolah, 2020. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV.5 tersebut nampak bahwa semua 

variabel bebas menunjukan nilai p value > 0,05 (Ghozali, 2011:142-143). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan 

regresi dan model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini. 
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4.2.4 Uji Autokorelasi 

    Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Valuea ,06493 

Cases < Test Value 23 

Cases >= Test Value 23 

Total Cases 46 

Number of Runs 21 

Z -,746 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,456 

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Pada output Runs Test diatas terlihat bahwa nilai test 0,06493 sedangkan nilai 

probabilitasnya adalah 0,456. Untuk menyimpulkan apakah terjadi gejala 

autokorelasi atau tidak maka nilai test dibandingkan dengan nilai tabel atau nilai 

probabilitas dibandingkan dengan nilai alphanya. 

Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,456 lebih besar 

dari pada 0,05, sehingga hipotesis nihil menyatakan nilai residual menyebar secara 

acak diterima. Dengan demikian maka tidak terjadi autokorelasi. 

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien Regresi Thitung Sig Ket 

Constanta 127,675    

Umur Perusahaan -0,010 -0,113 0,911 H1 ditolak 

Ukuran Perusahaan -0,214 -0,224 0,824 H2 ditolak 

Profitabilitas -0,618 -3,697 0,001 H3 diterima 

Solvabilitas -0,190 -2,674 0,011 H4 diterima 

Ukuran KAP -1,039 -0,426 0,672 H5 ditolak 
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Opini audit -5,750 -2,078 0,044 H6 diterima 

 

R2 = 0,539  Fhitung=  7,592  

Adjusted R2 = 0,468  Sig = 0,000  

 

Sumber: Hasil olah data 2020 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh model persamaan 

regresi sebagai berikut : 

ARLT = 127,675 -0,010 AGE -0,214 SIZE -0,618 PROF -0,190 SOL -1,039 

KAP -5,750 OPIN + ε 

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 

1. Nilai konstanta sebesar 127,675 menunjukkan bahwa jika variabel umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan 

opini audit diasumsikan konstan atau sama dengan nol akan tetap terjadi audit 

report lead time.. 

2. Dari  hasil  uji  hipotesis  menunjukan  besarnya  koefisien  regresi  variabel 

umur perusahaan bernilai negatif sebesar -0,010. Hal tersebut dapat diartikan 

jika variabel umur perusahaan mengalami kenaikan 1 tahun maka, akan 

mengakibatkan menurunnya variabel audit report lead time sebesar -0,010. 

Sebaliknya apabila umur perusahaan mengalami penurunan maka audit report 

lead time akan mengalami peningkatan.  

3. Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel ukuran perusahaan bernilai negatif 

sebesar -0,214. Hal tersebut dapat diartikan jika variabel ukuran perusahaan 

mengalami kenaikan 1 milyar maka, akan mengakibatkan menurunnya variabel 

audit report lead time sebesar -0,214. Sebaliknya apabila ukuran perusahaan 

mengalami penurunan maka audit report lead time akan mengalami 

peningkatan.  
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4. Hasil uji hipotes is untuk variabel profitabilitas menunjukan koefisien regresi 

negatif sebesar -0,618. Hal tersebut dapat diartikan jika variabel profitabilitas 

mengalami kenaikan 1 rupiah maka, akan mengakibatkan menurunnya variabel 

audit report lead time sebesar -0,618. Sebaliknya apabila profitabilitas 

perusahaan mengalami penurunan maka audit report lead time akan mengalami 

peningkatan.   

5. Hasil uji hipotesis untuk variabel solvabilitas menunjukan koefisien regresi 

negatif sebesar -0,190. Hal tersebut dapat diartikan jika variabel solvabilitas 

mengalami kenaikan 1 rupiah maka, akan mengakibatkan menurunnya variabel 

audit report lead time sebesar -0,190. Sebaliknya apabila variabel solvabilitas 

perusahaan mengalami penurunan maka audit report lead time akan mengalami 

peningkatan.   

6. Hasil uji hipotesis untuk variabel ukuran KAP menunjukan koefisien regresi 

negatif sebesar -1,039. Hal tersebut dapat diartikan jika variabel ukuran KAP 

mengalami kenaikan 1 satuan maka, akan mengakibatkan menurunnya variabel 

audit report lead time sebesar -1,039. Sebaliknya apabila ukuran KAP 

mengalami penurunan maka audit report lead time akan mengalami 

peningkatan.   

7. Hasil uji hipotesis untuk variabel opini audit menunjukan koefisien regresi 

negatif sebesar -5,750. Hal tersebut dapat diartikan jika variabel opini audit  

mengalami kenaikan 1 satuan maka, akan mengakibatkan menurunnya variabel 

audit report lead time sebesar -5,750. Sebaliknya apabila opini audit mengalami 

penurunan maka audit report lead time akan mengalami peningkatan.   
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4.4 Uji t 

    Tabel 7. Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 127,675 32,155  3,971 ,000 

AGE -,010 ,090 -,025 -,113 ,911 

SIZE -,214 ,956 -,033 -,224 ,824 

PROF -,618 ,167 -,735 -3,697 ,001 

SOL -,190 ,071 -,309 -2,674 ,011 

KAP -1,039 2,435 -,054 -,426 ,672 

OPIN -5,750 2,767 -,280 -2,078 ,044 

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa : 

a. Nilai t hitung untuk variabel umur perusahaan sebesar -0,113 < 2,02269 dan 

nilai signifikan sebesar 0,911 > 0,05, sehingga H1 ditolak yang artinya umur 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lead time. 

b. Hasil t hitung untuk variabel ukuran perusahaan sebesar -0,224 < 2,02269 dan 

nilai signifikan sebesar 0,824 > 0,05, sehingga H2 ditolak artinya ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lead time. 

c. Hasil t hitung untuk variabel profitabilitas sebesar -3,697 < 2,02269 dan nilai 

signifikan sebesar 0,001 < 0,05, sehingga H3 diterima artinya profitabilitas 

berpengaruh terhadap audit report lead time. 

d. Hasil t hitung untuk variabel solvabilitas sebesar -2,674 < 2,02269 dan nilai 

signifikan sebesar 0,011 < 0,05, sehingga H4 diterima artinya solvabilitas 

berpengaruh terhadap audit report lead time. 
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e. Hasil t hitung untuk variabel ukuran KAP sebesar -1,426 < 2,02269 dan nilai 

signifikan sebesar 0,672 > 0,05, sehingga H5 ditolak artinya ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap audit report lead time. 

f. Hasil t hitung untuk variabel opini audit sebesar -2,078 < 2,01290 dan nilai 

signifikan sebesar 0,044 < 0,05, sehingga H6 diterima artinya opini audit 

berpengaruh terhadap audit report lead time. 

4.5. Uji Fit Model (Uji F)    

Tabel 8. Hasil Uji F 

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan hasil nilai Fhitung (7,592) 

dengan nilai p-value = 0,000 sedangkan Ftabel (2,60) dengan ketentuan α =5%, 

df1= k-1 atau 6-1= 5, dan df2= n-k atau 46-5=41. Hasil uji dari distribusi Fhitung 

(7,592) lebih kecil dari Ftabel (2,60) dengan bahwa nilai p-value = 0,000 dangan 

ketentuan α =5%, . Hasil uji dari p-value (0,000) < 0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen yang terdiri dari umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini audit secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu audit report lead 

time. 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2294,837 6 382,473 7,592 ,000b 

Residual 1964,663 39 50,376   

Total 4259,500 45    
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4.6. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,734a ,539 ,468 7,098 2,301 

 
Sumber: Olah Data, 2020 

Berdasarkan hasi uji koefisien determinasi pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasi atau adjusted R2 sebesar 0,468. Hal ini berarti bahwa 

46,80% variasi variabel audit report lead time dijelaskan oleh variabel dari umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini 

audit. Sementara sisanya 53,20% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam observasi penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa, dari hasil uji 

tersebut menunjukan bahwa model penelitian goodness-fit. Hasil dapat dilihat 

pada lampiran. 

4.7 PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS 

4.7.1 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Audit Report Lead Time 

Berdasarkan  uji t  yang dilakukan memperoleh nilai t hitung > ttabel untuk umur 

perusahaan sebesar -0,113 < 2,01290 dan nilai signifikan sebesar 0,911 > 5%, 

sehingga H1 ditolak yang artinya umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

audit report lead time. Hipotesis pertama menunjukan ketidaksesuaian dengan 

teori yang ada, Artinya auditor bekerja secara profesional tidak melihat lama atau 

tidaknya perusahaan tersebut telah berdiri. 

Proses penyelesaian audit laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh umur 

perusahaan. Hal ini berarti semakin lama umur perusahaan tidak menjamin bahwa 

perusahaan menerbitkan laporan keuangannya secara tepat waktu, dikarenakan 
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perusahaan yang telah lama terdaftar di Bursa Efek Indoneisa (BEI) tidak menjadi 

acuan bahwa perusahaan tersebut mampu menyajikan laporan keuangan tepat 

waktu. Perusahaan yang masih belum lama berdiri juga ingin membentuk reputasi 

yang baik di mata masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan secara 

tepat waktu. 

Menurut Armanto Witjaksono dan Mega Silvia (2014) menunjukkan bahwa umur 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan 

negatif terhadap audit delay. Berbeda dengan penelitian (Fitria Ingga,2015), 

menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh pada audit delay karena 

perusahaan yang memiliki umur lebih lama cenderung lebih terampil dalam 

pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena 

perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup. Hal ini tentu akan 

mempercepat proses audit yang pada akhirnya mempengaruhi audit report lead 

time. Meskipun perusahaan tersebut belum lama berdiri atau sudah berdiri lama 

maka hal ini tidak menjadikan perusahaan menyerahkan laporan keuangan auditan 

secara tepat waktu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Armanto Witjaksono dan Mega Silvia (2014) bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit report lead time. 

4.7.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lead Time 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t 

memperoleh nilai t hitung> ttabel  ukuran perusahaan sebesar -0,224 < 2,01290 dan 

nilai signifikan sebesar 0,824 > 5%, sehingga H2 ditolak artinya ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lead time. Hipotesis kedua 

menunjukan ketidaksesuaian dengan teori yang ada, Artinya perusahaan kecil 

maupun besar tidak terpengaruh oleh audit report lead time, karena  auditor 

bekerja secara profesional.  Penyusunan laporan auditor juga tidak hanya 

bergantung terhadap besarnya aset, memang jika kita melihat sekilas dengan aset 

perusahaan yang besar maka akan memakan banyak waktu untuk melakukan 
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proses audit. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran besar kecilnya suatu 

perusahaan. Pernyataan bahwa perusahaan besar akan menyelesaikan proses 

auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai ukuran 

perusahaan yang lebih kecil ternyata tidak terbukti. Manajemen perusahaan yang 

berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit report lead 

time namun perusahaan yang berskala kecil pun dapat memberikan insentif kepada 

manajemennya. Terlepas dari itu baik perusahaan besar maupun kecil pihak 

manajemen sudah bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin untuk 

mengurangi audit report lead time.  Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ilham Hartono Putro (2017) bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit report lead time. 

4.7.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Report Lead Time 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lead time. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil t hitung untuk variabel t hitung untuk variabel profitabiltas sebesar -

3,697 > 2,01290 dan nilai signifikan sebesar 0,001 < 5%, sehingga H3 diterima 

artinya profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lead time. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

atau keuntungan. Besar kecilnya nilai rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai 

pengukuran kinerja manajemen. Profit yang tinggi menggambarkan kinerja 

manajemen yang baik. Dengan semakin besar rasio profitabilitas maka semakin 

baik pula kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk 

memberikan informasi tersebut pada pihak lain yang berkepentingan. Profitabilitas 

dapat menunjukkan indikasi good news atau bad news yang dihasilkan dari 

aktivitas tahunan. Jika perusahaan mengalami kerugian, manajemen akan 

menunda publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan untuk menghindari 

ketidaknyamanan dalam menyampaikan bad news tersebut. Sebaliknya 
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perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih tinggi berharap laporan 

keuangan auditan dapat segera diselesaikan secepatnya sehingga good news 

tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya, hal ini mengindikasikan audit report lead time yang lebih 

pendek (Subekti dan Widiyanti, 2004: 993). Menurut hasil penelitian Fitria Ingga 

(2017) bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Sementara 

itu hasil berbeda diperoleh dari penelitian Ilham Hartono Putro (2017) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lead 

time. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan aktiva yang 

dimiliki ternyata tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jangka 

waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Banyak perusahaan yang 

mengalami kenaikan profit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fitria Ingga (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit 

report lead time. 

4.7.4 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Report Lead Time 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil bahwa 

solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lead time. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil t hitung untuk variabel t hitung untuk variabel solvabilitas sebesar -

2,674 > 2,01290 dan nilai signifikan sebesar 0,011 < 5%, sehingga H4 diterima 

artinya solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lead time. 

Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi 

hutang lancar dengan menggunakan aktiva lancar perusahaan. Solvabilitas 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

keuangannya pada saat ditagih. Perusahaan yang memiliki tingkat Solvabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam 

melunasi kewajiban jangka pendeknya.  

Tingkat besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan 

pemeriksaan dan pelaporan terhadap utang perusahaan akan semakin lama 
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sehingga dapat memperlambat proses pelaporan audit oleh auditor. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armanto Witjaksono 

dan Mega Silvia (2014), bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit report 

lead time. 

4.7.5 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Audit Report Lead Time 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil bahwa 

ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lead time. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil t hitung untuk variabel t hitung untuk variabel ukuran KAP sebesar -

1,426 < 2,01290 dan nilai signifikan sebesar 0,672 > 5%, sehingga H5 ditolak 

artinya ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lead time. Hipotesis 

kelima menunjukan ketidaksesuaian dengan teori yang ada, Artinya ukuran KAP 

kecil maupun besar tidak terpengaruh oleh audit report lead time, karena  auditor 

telah bekerja secara profesional.  

Hal ini dikarenakan bahwa semua auditor tentunya akan berusaha untuk 

menyelesaikan auditnya dengan cepat, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas 

KAP itu sendiri serta karena adanya peraturan Bapepam untuk menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu. Selaim itu, KAP besar dan KAP kecil dalam 

menjalankan penugasan auditnya menggunakan standar audit yang sama sesuai 

dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).  Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ingga (2015)  bahwa ukuran KAP 

tidak berpengaruh terhadap audit report lead time. 

4.7.6 Pengaruh Opini audit Terhadap Audit Report Lead Time 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ke enam mendapatkan hasil bahwa 

opini audit berpengaruh terhadap audit report lead time. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil t hitung untuk variabel t hitung untuk variabel opini audit sebesar -2,078 > 

2,01290 dan nilai signifikan sebesar 0,044 < 5%, sehingga H6 diterima artinya 

opini audit berpengaruh terhadap audit report lead time. 

Hasil analisis ini ini menunjukkan bahwa opini auditor berpengaruh pada 
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audit report lead time, sehingga hipotesis enam yang menyatakan opini auditor 

berpengaruh pada audit delay dapat diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

hipotesis enam diterima. Hal ini berarti perusahaan yang menerima qualified 

opinion menunjukkan audit report lead time yang lebih panjang dibanding yang 

menerima unqualified opinion. Auditor akan memberikan opini tidak wajar jika 

laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil 

usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Perusahaan yang 

menerima pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan 

(unqualified opinion report with explanatory language), pendapat wajar dengan 

pengecualian (qualified opinion), pendapat tidak wajar (adverse opinion) dan 

pernyataan tidak memberikan pendapatan (disclaimer opinion) membutuhkan 

waktu audit lebih lama dibanding opini lainnya. Perusahaan yang menerima opini 

audit qualified opinion diperkirakan mengalami audit report lead time yang lebih 

panjang dikarenakan opini tersebut merupakan bad news bagi perusahaan dan 

perusahaan akan memperlambat atau menunda proses audit. Disamping itu 

penerimaan opini qualified opinion merupakan indikasi terjadinya konflik antara 

auditor dan perusahaan yang pada akhirnya memperpanjang audit report lead time. 

Sehingga perusahaan yang menerima opini auditor qualified opinion mengalami 

audit report lead time yang panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fauziyah Althaf Amani (2016) bahwa opini audit 

berpengaruh terhadap audit report lead time. 
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5. PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil data dan pembahasn hipoesis, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lead time. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 (0,911 

> 0,05), sehingga hipotesis H1 dalam penelitian ini ditolak. 

2. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lead 

time. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 

(0,824 > 0,05), sehingga hipotesis H2 dalam penelitian ini ditolak. 

3. Variabel profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit report lead 

time. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 

(0,001 < 0,05), sehingga hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima. 

4. Variabel solvabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit report lead time. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,011 

< 0,05), sehingga hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima. 

5. Variabel ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap audit 

report lead time. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih besar 

dari 0,05 (0,672 > 0,05), sehingga hipotesis H5 dalam penelitian ini ditolak. 

6. Variabel opini auditor berpengaruh terhadap audit report lead time.. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,044 < 0,05), 

sehingga hipotesis H6 dalam penelitian ini diterima. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam proses penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan 

untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain: 

i. Penelitian hanya pada perusahaan sektor food and beverages akibatnya tidak 

mampu menjelaskan pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, 



 

25 

 

profitabilitas perusahaan, solvabilitas perusahaan, ukuran KAP dan opini 

auditor  terhadap audit report lead time secara menyeluruh yang terdaftar pada 

BEI. 

ii. Periode penelitian hanya empat tahun, sehingga belum memberikan gambaran 

hasil yang dapat digeneralisasikan. 

iii. Penelitian ini hanya meneliti variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan, solvabilitas perusahaan, ukuran KAP dan opini 

auditor  yang mempengaruhi audit report lead time sehingga faktor-faktor lain 

yang diduga mempengaruhi audit report lead time tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

5.3 Saran   

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran- saran yang 

diajukan adalah: 

1. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai rata-rata audit report lead 

time pada perusahaan food and beverages dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sehingga para auditor dapat mengendalikan faktor-faktor 

dominan yang mempengaruhi Audit Report Lead Time..  

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala agar 

dapat mengendalikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit report lead 

time.. Auditor disarankan untuk merencanakan pekerjaan lapangan dengan baik 

agar proses audit dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat 

meminimalkan Audit Report Lead Time. Perusahaan diharapkan dapat 

memberikan data-data yang diperlukan selama proses pemeriksaan laporan 

keuangan sehingga laporan keuangan dapat dipublikasikan lebih awal. 
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan populasi atau sampel dari 

perusahaan selain perusahaan yang terdaftar dalam subsektor food and 

beverages. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel 

independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini serta menambah 

periode penelitian. 
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