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Abstrak 

Audit report lag adalah rentang waktu penyelesaian audit yang diukur mulai dari tanggal tutup 

buku laporan keuangan sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, komite audit, 

internal auditor, dan ukuran KAP terhadap audit report lag. Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 adalah populasi yang digunakan 

pada penelitian ini. Pada penelitian ini, metode purposive sampling digunakan untuk 

mengambil sampel penelitian dan didapatkan 61 perusahaan sebagai sampel.  Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regeresi linier berganda, koefisien 

determinasi, uji f dan uji t. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel leverage dan ukuran 

KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan variabel ukuran 

perusahaan, komite audit, dan internal auditor memiliki pengaruh terhadap audit report lag. 

Kata Kunci: ukuran perusahaan, leverage, komite audit, internal auditor, ukuran KAP, audit 

report lag. 

 

Abstract 

Audit report lag is the time span of audit completion which is measured from the closing date 

of the financial statements to the date of issuance of the audited financial statements. The 

purpose of this study is to analyze the effect of firm size, leverage, audit committee, internal 

auditor, and KAP size on audit report lag. Manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange (IDX) for the 2017-2019 period are the population used in this study. In this 

study, purposive sampling method was used to take research samples and obtained 61 

companies as samples. Hypothesis testing in this study used multiple linear regression analysis, 

coefficient of determination, f test and t test. The results of the study prove that the leverage 

and KAP size variables have no effect on audit report lag. While the variables of firm size, 

audit committee, and internal auditors have an influence on audit report lag. 

Keywords: firm size, leverage, audit committee, internal auditor, KAP size, audit report lag. 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini, semakin banyak perusahaan go public yang bermunculan dan berkembang di 

Indonesia. Perusahaan-perusahaan go public ini dapat menjual sekuritasnya kepada 

masyarakat. Pada saat perusahaan menentukan untuk go public maka disitulah terdapat 

keuntungan atau sisi positif baik internal maupun eksternal perusahaan. Tujuan utama 

perusahaan menjadi go public yaitu mendapatkan dana untuk perluasan usaha, untuk 



 

  2 

 

memperbaiki struktur modal perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, dan melepas 

sebagian sahamnya untuk memperoleh keuntungan. 

       Prinsip keterbukaan dalam pasar modal yang mengharuskan emiten untuk 

menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material 

mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal 

terhadap efek tersebut (Pasal 1 Butir 25 UUPM). Emiten wajib menyampaikan informasi secara 

lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap apabila informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada 

yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, dan tidak menyampaikan fakta material 

(pasal 80 ayat 1 UUPM).  

       Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting untuk mengambil 

keputusan bagi banyak pihak. Laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan dan 

kebijakan bagi para pemilik, calon investor, dan pengguna lainnya. Dengan adanya laporan 

keuangan yang berkualitas, maka keputusan yang dihasilkan akan berkualitas. 

       Menurut Murphy (2004) dalam Payamta (2006) kualitas laporan keuangan akan 

meningkatkan kualitas yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga para pengguna 

laporan keuangan dapat merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan karena keputusan 

yang akan diambil telah didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, 

disetujui, diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkualitas. 

       Perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk 

melaporkan hasil laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut harus disusun 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Auditor harus 

memiliki kewajiban dan rasa tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang telah diauditnya. 

Tanggung jawab dan pelaksanaan tugas auditor dapat dilihat dari ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan yang telah diauditnya.  

       Adanya pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya pelaporan 

hasil audit namun juga berdampak pada kualitas dari hasil audit. Ketepatan waktu suatu 

pelaporan keuangan atas hasil laporan audit dapat mempengaruhi nilai dari laporan keuangan 

tersebut. Salah satu kendala perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada 

masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah ketepatan waktu auditor dalam 

menyelesaikan laporan auditnya. Adanya keterlambatan penyampaian informasi menyebabkan 

menurunnya tingkat kepercayaan investor dan dapat mempengaruhi harga jual saham karena 
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Investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi 

kondisi kesehatan perusahaan. 

      Lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dapat menyebabkan 

terjadinya audit report lag. Audit report lag adalah lamanya penyelesaian audit dari tanggal 

tutup buku laporan keuangan sampai tanggal laporan audit dipublikasikan di BEI. Rentang 

waktu dalam perusahaan go public atau emiten yang efeknya terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) mencakup jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan 

laporan dipublikasikan di bursa yang disebut dengan istilah total lag. 

       Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-346/BL/2011, Peraturan X.K.2 tentang 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan laporan 

keuangan berkala disertai dengan Laporan Akuntan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila 

perusahaan terlambat dalam menyelesaikan laporan keuangannya maka akan dikenakan sanksi 

administrasi dan denda. Namun, selama tahun 2014, terdapat 49 emiten yang terlambat 

melaporkan laporan keuangannya (Investasi Kontan, 2014). Selain itu, pada tahun 2016 BEI 

melaporkan terdapat 63 emiten yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

auditan tahun 2015 (Liputan6, 2016), serta di tahun 2015 dimana tercatat 52 emiten yang 

mengalami keterlambatan penyampaian laporan auditan tahun 2014 (Harian Ekonomi Neraca, 

2015), dan kebanyakan dari perusahaan yang mengalami keterlambatan pengumpulan laporan 

keuangan sehingga harus mengalami suspensi. Fenomena ini sebaiknya dijadikan 

pembelajaran bagi setiap perusahaan agar menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu 

yang telah ditentukan sehingga tidak memperoleh sanksi administratif. 

       Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag antara lain: ukuran perusahaan, 

leverage, komite audit, internal auditor dan ukuran KAP. 

       Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur melalui nilai-

nilai yang terdapat dalam laporan keuangan, salah satunya adalah besar kecilnya total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Sari (2012), 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

audit report lag. Namun ada perbedaan dengan penelitian Kartika (2009), yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report 

lag. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin kecil audit 

report lagnya. 
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       Menurut Sutrisno (2009) rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi 

maka risiko perusahaan tersebut akan bertambah. Karena akan semakin tinggi pula tingkat 

pendanaan perusahaan yang harus disediakan oleh pemegang saham. Oleh sebab itu, untuk 

memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan 

kehati-hatiannya sehingga rentang audit report lag akan lebih panjang. Beberapa hasil 

penelitian seperti Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. 

       Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan penting dalam sistem 

pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen 

dalam proses pelaporan keuangan. Berdasarkan peraturan Bapepam, setiap perusahaan go 

public diwajibkan membentuk komite audit yang beranggotakan minimal 3 orang. Komite 

audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil 

audit, guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi 

proses penyusunan laporan keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit maka audit report 

lag akan semakin singkat. Kontrol internal yang lemah merupakan salah satu penyebab audit 

report lag yang lama. Teori ini didukung oleh hasil penelitian Marsono dalam Haryani (2014), 

yang dalam penelitiannya menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap audit report lag 

salah satunya yaitu keberadaan komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh yang 

positif signifikan sejalan dengan peraturan Bapepam tentang jumlah komite audit. 

       Alvin A. Arens, dkk (2013) mendefinisikan bahwa internal auditor merupakan karyawan 

yang bekerja pada suatu perusahaan, hal ini yang menyebakan internal auditor dikatakan 

kurang memiliki sifat independen karena internal auditor merupakan bagian karyawan atau staf 

yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan. Rachmawati (2008) mendefinisikan 

bahwa internal auditor merupakan suatu fungsi penilai independen yang menyediakan jasa-jasa 

yang mencakup pemeriksaan dan penilaian akan kontrol, kinerja, risiko, dan tata kelola 

(governance) perusahaan publik maupun privat untuk menyajikan pencapaian tujuan langsung 

organisasi. Tanggung jawab internal auditor adalah sebagai penyedia informasi mengenai 

keefektifan suatu pengendalian internal dan prosedur kegiatan organisasinya serta 

menganalisis berbagai informasi yang dihasilkan dari berbagai bagian organisasi dari kegiatan 

usaha yang dijalankan. Hasil audit yang harus dikeluarkan oleh internal auditor berupa 

penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern beserta saran 

perbaikan. 
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       Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang sudah memiliki izin dari Menteri Keuangan 

sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaanya. Pengukuran Kantor 

Akuntan Publik dibagi menjadi dua yaitu KAP the big four dan KAP non the big four. Hasil 

penelitian Yugo Trianto (2006) mendapatkan hasil yang berbeda di mana ukuran kantor 

akuntan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit report lag, hal ini 

terjadi karena baik KAP besar maupun KAP kecil memiliki standar yang sama sesuai dalam 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Berbeda 

dengan hasil penelitian Yulianti (2011) menjelaskan ukuran KAP mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2007-2008. Ukuran KAP yang masuk dalam the big four ternyata mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap jangka waktu penyampaian laporan audit. 

       Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit, Internal Auditor, dan Ukuran KAP 

terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2017-2019). 

2. METODE 

jenis penelitian dalam penelitian ini  yaitu menggunakan metode kuantitatif. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, leverage, komite 

audit, internal auditor, dan ukuran KAP. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini 

yaitu audit report lag. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

metode purposive sampling, kemudian data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memahami dan memperoleh uraian terkait data 

yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, 

standar deviasi, variance, range, dan sebagainya (Ghozali, 2016). 
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Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Audit Report Lag 175 34 141 79.39 17.030 

Ukuran Perusahaan 175 25.2156 33.4945 28.641305 1.6301018 

Leverage 175 .0831 1.9475 .434263 .2553893 

Komite Audit 175 .3333 2.0000 .853048 .3572909 

Internal Auditor 175 2 16 6.22 3.124 

Ukuran KAP 175 0 1 .41 .494 

Valid N (listwise) 175     

Sumber: Data diolah 2021 

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 hasil uji statistik deskriptif diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Audit Report Lag 

Audit report lag adalah lamanya atau rentang waktu antara tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal saat auditor mengeluarkan laporan audit. Semakin lama auditor menyelesaikan 

laporan auditnya, maka audit report lag semakin panjang. Variabel audit report lag diukur 

secara kuantitatif dengan jumlah hari. Hasil analisis deskriptif variabel audit report lag 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 141 hari yaitu PT Prima Alloy Steel Universal Tbk tahun 2019 

dan nilai terendah sebesar 34 hari yaitu PT Arwana Citramulia Tbk tahun 2019 dengan nilai 

rata-rata audit report lag sebesar 79,39 hari dan standar deviasi sebesar 17,030. Berdasarkan 

hasil pengujian statistik deskriptif, rata-rata audit report lag masih dibawah 90 hari, yang 

merupakan batas waktu penyampaian yang ditetapkan oleh BAPEPAM dalam penyampaian 

laporan keuangan. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan 

bahwa data kurang bervariasi. 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan gambaran tentang besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan. Variabel ukuran perusahaan diukur dari jumlah total aset 

perusahaan yang ditransformasikan ke dalam bentuk natural logaritma (Ln). Hasil analisis 

deskriptif variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai tertinggi sebesar 33,4945 yaitu PT Astra 

International Tbk tahun 2019 sebagai perusahaan yang memiliki total aset tertinggi dan nilai 

terendah sebesar 25,2156 yaitu PT Primaindo Asia Infrastructure Tbk tahun 2017 sebagai 

perusahaan yang memiliki total aset terendah dengan nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 
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28,641305 dan standar deviasi sebesar 1,6301018. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari 

nilai rata-rata menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. 

Leverage 

Leverage adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana atau aktiva 

yang memiliki beban tetap untuk memperbesar tingkat pendapatan bagi pemilik perusahaan. 

Variabel leverage diukur menggunakan debt to asset ratio. Hasil analisis deskriptif variabel 

leverage diperoleh nilai tertinggi sebesar 1,9475 yaitu PT Primaindo Asia Infrastructure Tbk 

tahun 2017 dan nilai terendah sebesar 0,0831 yaitu PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul 

Tbk tahun 2019 dengan nilai rata-rata leverage 0,434263 dan standar deviasi sebesar 

0,2553893. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data 

kurang bervariasi. 

Komite Audit 

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan 

bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk 

memastikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terutama transparansi dan disclosure 

yang diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif. Variabel komite audit 

diukur dengan menggunakan proporsi komite audit yaitu total komite audit dibagi dengan total 

dewan komisaris. Hasil analisis deskriptif variabel komite audit diperoleh nilai tertinggi 

sebesar 2,0000 yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2017 dan nilai terendah 

sebesar 0,3333 yaitu PT Astra International Tbk tahun 2017 dengan nilai rata-rata komite audit 

sebesar 0,853048 dan standar deviasi sebesar 0,3572909. Nilai standar deviasi yang lebih kecil 

dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. 

Internal Auditor 

Internal auditor adalah suatu fungsi penilaian independen didalam entitas atau 

perusahaan guna menguji serta mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan. Variabel internal 

auditor diukur dengan menghitung jumlah rapat komite audit. Hasil analisis deskriptif variabel 

internal auditor diperoleh nilai tertinggi sebesar 16 dan nilai terendah sebesar 2 dengan nilai 

rata-rata internal auditor sebesar 6,22 dan standar deviasi sebesar 3,124. Nilai standar deviasi 

yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. 

Ukuran KAP 
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Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri 

keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya. Variabel ukuran 

KAP diukur menggunakan variabel dummy. Hasil analisis deskriptif variabel ukuran KAP 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 1 dan nilai terendah sebesar 0 dengan nilai rata-rata ukuran 

KAP sebesar 0,41 artinya sebanyak 41% perusahaan sampel menggunakan KAP big four dan 

standar deviasi sebesar 0,494. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. 

3.1.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, data terdistribusi 

normal atau tidak. Data dikatakan normal atau tidak dapat dilihat dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov (KS). Penelitian ini menggunakan taraf penelitian 5%, sehingga data 

dapat dikatakan normal apabila memiliki nilai signifikansi > 0,05. Berikut adalah hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini: 

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov (KS) 

 Unstandardized Residual 

N 175 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

 Std. 

Deviation 

16.076 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .099 

Positive .099 

Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.304 

Asymp. Sig. (2-tailed) .067 

 

Sumber: Data diolah 2021 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 1,304 

dengan nilai asymp signifikansi sebesar 0,067. Hal ini menunjukkan bahwa nilai asymp 

signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data yang digunakan dalam model regresi ini 

berdistribusi normal. 

3.1.3 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t 

dengan periode sebelumnya (t-1). Berikut adalah hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini: 
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Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .330a .109 .083 16.312 1.460 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji autokorelasi diatas dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

gejala autokorelasi karena nilai DW sebesar 1,460 terletak diantara -2 dengan +2. 

3.1.4 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antar variabel independen. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas dalam penelitian 

ini: 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 127.381 26.615  4.786 .000   

Ukuran 

Perusahaan  

-1.778 .911 -.170 -1.952 .053 .694 1.441 

Leverage 5.908 5.106 .089 1.157 .294 .899 1.112 

Komite 

Audit 

7.546 3.914 .158 1.928 .056 .782 1.279 

Internal 

Auditor 

-1.106 .399 -.203 -2.770 .006 .982 1.018 

Ukuran KAP 1.981 3.090 .057 .641 .522 .657 1.521 

Sumber: Data diolah 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji multikolinieritas diatas dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinieritas  karena nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih 

kecil dari 10. 

3.1.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut 

adalah hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini: 

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 Ukuran 

Perusahaan 

Leverage Komite 

Audit 

Internal 

Auditor 

Ukuran 

KAP 

Unstandardized 

Residual 

Spearman’s 

Rho 

Ukuran 

Perusahaan 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .186* -.486** .220** .503** .044 

  Sig. (2-

tailed) 

 0,14 .000 .003 .000 .563 

  N 175 175 175 175 175 175 

 Leverage Correlation 

Coefficient 

.186* 1.000 -.148 .043 -.206** -.027 

  Sig. (2-

tailed) 

.014  .051 .574 .006 .726 

  N 175 175 175 175 175 175 

 Komite Audit Correlation 

Coefficient 

-.486** -.148 1.000 -.109 -.466** -.049 

  Sig. (2-

tailed) 

.000 .051  .152 .000 .521 

  N 175 175 175 175 175 175 

 Internal 

Auditor 

Correlation 

Coefficient 

.220** .043 -.109 1.000 .173* -.035 

  Sig. (2-

tailed) 

.003 .574 .152  .022 .647 

  N 175 175 175 175 175 175 

 Ukuran KAP Correlation 

Coefficient 

.503** -.206** -.466** .173* 1.000 0.27 

  Sig. (2-

tailed) 

.000 .006 .000 .022  .726 

  N 175 175 175 175 175 175 

 Unstandardiz

ed Residual 

Correlation 

Coefficient 

.044 -.027 -049 -.035 .027 1.000 

  Sig. (2-

tailed) 

.563 .726 .521 .647 .726  

  N 175 175 175 175 175 175 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan tabel 5 hasil uji heterokedastisitas diatas dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi gejala heterokedastisitas karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). 

3.1.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa peranan variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien 

determinasi dalam penelitian ini: 
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Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .330a .109 .083 16.312 1.460 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan tabel 6 hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan besarnya nilai 

koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,109. Hal ini menunjukkan bahwa 10,9% variansi Audit 

Report Lag dapat dijelaskan oleh Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit, Internal 

Auditor, dan Ukuran KAP sedangkan sebesar 89,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dianalisis dalam penelitian ini. 

3.1.7 Hasil Uji F 

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah model dalam penelitian ini layak dan dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dengan melakukan uji kelayakan model dengan Uji F. 

Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini: 

Tabel 7. Hasil Uji F 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 5495.933 5 1099.187 4.131 .001b 

       

 Residual 44969.644 169 266.093   

 Total 50465.577 174    

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan tabel 7 hasil uji F dapat diketahui bahwa hasil regresi diperoleh F hitung 

sebesar 4,131. Nilai secara statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,001 dengan nilai α = 0,05, 

sehingga 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dinyatakan fit (goodness of 

fit). 

3.1.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh yang 

signifikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil 

uji regresi linier berganda dalam penelitian ini: 

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  Collinearity 

Statistics 
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Model B Std. 

Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 127.381 26.615  4.786 .000   

 Ukuran 

Perusahaan 

-1.778 .911 -.170 -1.952 .053 .694 1.441 

 Leverage 5.908 5.106 .089 1.157 .249 .899 1.112 

 Komite 

Audit 

7.546 3.914 .158 1.298 .056 .782 1.279 

 Internal 

Auditor 

-1.106 .399 -.203 -2.770 .006 .982 1.018 

 Ukuran 

KAP 

1.981 3.090 .057 .641 .522 .657 1.521 

Sumber: Data diolah 2021 

Hasil regresi linier berganda diatas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda 

seperti rumus dibawah ini: 

Audit Report Lag = 127,381 – 1,778UP + 5,908LEV + 7,546KA – 1,106IA + 1,981KAP + e 

3.1.9 Hasil Uji t 

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t di atas, diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,053. Jika menggunakan taraf signifikansi sebesar 10% 

maka nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,053 < 0,10. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhaadap audit report lag. Hal ini 

berarti H1 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag 

diterima. 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t, diketahui bahwa variabel leverage mempunyai nilai 

signifikansi sebesar 0,249 > 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel leverage tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini berarti H2 yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap audit report lag ditolak. 

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t, diketahui bahwa variabel komite audit mempunyai nilai 

signifikansi sebesar 0,056. Jika menggunakan taraf signifikansi sebesar 10% maka nilai 

signifikansi variabel komite audit sebesar 0,056 < 0,10. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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variabel komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini berarti H3 yang 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap audit report lag diterima. 

H4 : Internal Auditor berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t, diketahui bahwa variabel internal auditor mempunyai 

nilai signifikansi sebesar 0,006 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel internal 

auditor berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini berarti H4 yang menyatakan bahwa 

internal auditor berpengaruh terhadap audit report lag diterima. 

H5 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdasarkan tabel 8 tabel uji t, diketahui bahwa variabel ukuran KAP mempunyai nilai 

signifikansi sebesar 0,522 > 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini berarti H5 yang menyatakan bahwa ukuran KAP 

berpengaruh terhadap audit report lag ditolak. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t, diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai 

t hitung sebesar -1,952 dengan nilai signifikansi sebesar 0,053. Jika menggunakan taraf 

signifikansi sebesar 10% maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10. Hal ini berarti 

H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai ukuran besar cenderung mempunyai 

pengendalian yang baik, staf akuntansi yang berkompeten, dan mempunyai sistem informasi 

akuntansi yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil sehingga membuat 

auditor akan lebih cepat dalam melakukan proses audit. Selain itu, manajemen perusahaan yang 

berukuran besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit report lag karena adanya 

pengawasan oleh investor dan regulator sehingga perusahaan berukuran besar dituntut untuk 

menyampaikan laporan keuangan lebih cepat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Elinda Riani (2020) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Estrini dan Laksito (2013) yang menyatakan bahwa 

variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
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3.2.2 Pengaruh Leverage terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t, diketahui bahwa variabel leverage mempunyai t hitung 

sebesar 1,157 dengan nilai signifikansi sebesar 0,249. Nilai signifikansi tersebut lebih besar 

dari 0,05. Hal ini berarti H2 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel leverage tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alwin Malik Ibrahim 

(2016) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini 

dikarenakan  jika suatu perusahaan mempunyai hutang dengan jumlah yang tinggi, namun 

perusahaan tersebut tidak terlambat dalam membayar hutangnya sehingga risiko akan 

kegagalan dalam membayar hutang rendah maka hal tersebut membuat auditor tidak 

memperluas area auditnya. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Elmi Larasati (2017) yang menyatakan bahwa variabel leverage 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

3.2.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t, diketahui bahwa variabel komite audit mempunyai t 

hitung sebesar 1,928 nilai signifikansi sebesar 0,056. Jika menggunakan taraf signifikansi 10% 

maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10. Hal ini berarti H3 diterima, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini 

dikarenakan  semakin banyak anggota komite audit akan cenderung meningkatkan proses 

pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang 

dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan oleh 

auditor untuk melaksanakan audit menjadi lebih pendek. Tugas komite audit yaitu mengawasi 

perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan 

kemampuan pengendalian intern termasuk melakukan pengawasan terhadap proses 

penyusunan laporan keuangan. Semakin banyak anggota audit maka pengendalian internal 

perusahaan akan semakin baik, sehingga akan memperpendek audit report lag. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arry Eksandy (2017) 

yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Namun hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum (2013)  

yang menyatakan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
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3.2.4 Pengaruh Internal Auditor terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t, diketahui bahwa variabel internal auditor mempunyai t 

hitung sebesar -2,770 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi tersebut lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini berarti H4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel internal 

auditor berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan 

yang  mempunyai internal auditor dapat melakukan pengendalian internal yang kuat dan 

mempersingkat waktu auditor independen dalam melakukan pengujian substantif, sehingga 

perusahaan yang mempunyai internal auditor kecil kemungkinan mengalami audit report lag 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai internal auditor.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia Purnama Sari 

(2016) yang menyatakan bahwa internal auditor berpengaruh terhadap audit report lag. Namun 

hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elinda Riani 

(2020) yang menyatakan bahwa variabel internal auditor tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

3.2.5 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t, diketahui bahwa variabel ukuran KAP mempunyai t 

hitung sebesar 0,641 dengan nilai signifikansi sebesar 0,522. Nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari 0,05. Hal ini berarti H5 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ukuran 

KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini dikarenakan kualitas KAP big four 

dan KAP non big four hampir sama. KAP non big four juga mempunyai tenaga spesialis yang 

professional yang mampu melakukan audit secara efisien dan menyelesaikan audit dengan 

tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armanto Witjaksono 

dan Mega Silvia (2014) yang menyatakan bahwa variabel ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hakam Glarendhy Pratama (2015) yang menyatakan bahwa variabel ukuran 

KAP berpengaruh terhadap audit report lag. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit, Internal Auditor, dan Ukuran KAP terhadap 
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Audit Report Lag pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2019, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report Lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. 

2. Variabel Leverage tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. 

3. Variabel Komite Audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. 

4. Variabel Internal Auditor berpengaruh terhadap Audit Report Lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. 

5. Variabel Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. 

4.2 Keterbatasan  

1. Penulis hanya menganalisis lima faktor yang mempengaruhi audit report lag yaitu 

Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit, Internal Auditor, dan Ukuran KAP.  

2. Sampel pada penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019, sehingga hasil penelitian ini kurang 

dapat digeneralisasi pada perusahaan sektor lain di Bursa Efek Indonesia.   

3. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 tahun yaitu tahun 2017 

sampai dengan tahun 2019, sehingga belum menghasilkan hasil yang maksimal.  

4. Peneliti tidak mengetahui secara pasti kapan audit pada setiap perusahaan dimulai, 

sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengukuran audit report lag. 

4.3 Saran  

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitiannya dengan 

menambah jumlah sampel dan memakai variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

audit report lag.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah waktu penelitiannya sehingga hasil 

yang dicapai dapat lebih baik dan maksimal. 
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