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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT REPORT LAG 

PADA PERUSAHAAN HIGH PROFILE DI INDONESIA  

TAHUN 2014-2017 

 

Abstrak 

Laporan keuangan menjadi sarana penyajian informasi akuntansi bagi pengguna 

informasi seperti manajemen, pemegang saham, pemerintah, kreditor dan lain-

lain. Maka dari itu laporan keuangan merupakan media penting dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag pada perusahaan high profile di 

Indonesia. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 36 perusahaan dari 144 

perusahaan yang terdaftar selama periode 2014-2017. Metode analisis data yang 

dilakukan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa  Tidak ada Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap audit 

report lag. Tidak ada Pengaruh solvabilitas (DTA) terhadap audit report lag Tidak 

ada Pengaruh ROE terhadap audit report lag. NPM berpengaruh terhadap audit 

report lag. Likuiditas berpengaruh  terhadap audit report lag. 

 

Kata Kunci: ROA, DTA, ROE, NPM, likuiditas, audit report lag 

 

Abstract 

Financial statements become a means of presenting accounting information for 

users of information such as management, shareholders, government, creditors 

and others. Therefore, financial statements are an important medium in the 

process of economic decision making. This study aims to analyze the factors that 

affect audit report lag in high profile companies in Indonesia. The number of 

samples taken as many as 36 companies from 144 companies registered during the 

period 2014-2017. The data analysis method performed is multiple linear 

regression. Based on the results of the study it can be concluded that there is no 

profitability influence (ROA) on audit report lag. No Solvency Influence (DTA) 

on audit report lag No ROE influence on audit report lag. NPM affects audit 

report lag. Liquidity is affected by audit report lag. 

 

Keywords: ROA, DTA, ROE, NPM, likuidity, audit report lag 

 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan media penting dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomis. Manajemen perusahaan semakin dituntut untuk tepat waktu 

dalam menyampaikan informasi keuangan kepada investor dan pengguna laporan 

keuangan lainnya. Ketepatan waktu diakui sebagai salah satu karakteristik yang 

menjadi pokok dari informasi keuangan yang menjadikannya bermanfaat. 

Pelaporan keuangan merupakan sarana penyajian informasi akuntansi bagi 
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pengguna informasi seperti manajemen, pemegang saham, pemerintah, kreditor 

dan lain-lain. 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut PSAK 71 

merupakan adopsi dari IFRS 9 tentang Instrumen Keuangan, menetapkan prinsip 

untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan 

menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan 

untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas 

masa depan entitas.  

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur 

pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan 

komprehensif lain. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat 

dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu 

yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai 

wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2017). Laporan keuangan tersebut juga harus memenuhi empat 

karakteristik kualitatif yang membuat laporan keuangan berguna bagi para 

pemakainya, yaitu relevance, reliable, comparability dan consistency (Togasima, 

2014). 

Perusahaan yang telah Go Public wajib menyusun laporan keuangan 

secara tepat waktu, hal ini tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan 

publik. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan 

kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat (ke-4) setelah tahun buku 

berakhir. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) 

paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan disertai 

dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (soft copy). Selain itu emiten 

atau perusahaan publik wajib memuat laporan tahunan dalam laman (website) 

emiten atau perusahaan publik bersamaan dengan disampaikannya laporan 

tahunan tersebut kepada OJK disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas 

laporan keuangan. 
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Laporan keuangan dapat dikatakan tepat waktu jika laporan keuangan 

tersebut disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh OJK, 

apabila informasi tidak disampaikan tepat waktu maka, informasi tersebut akan 

kehilangan manfaat serta nilai bagi pihak stakeholders. Bila didapati adanya pihak 

yang melanggar ketentuan  peraturan OJK, maka OJK berwenang mengenakan 

sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk 

membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan 

kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan 

pendaftaran.  

Faktanya masih banyak perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam 

melaporkan laporan keuangan tahunannya. Walaupun telah ditetapkannya aturan 

tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik beserta sanksinya masih 

saja terdapat fenomena pada beberapa perusahaan yang terlambat melaporkan 

laporan keuangan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015, 2016 dan 2017 

banyak terdapat perusahaan yang diberitakan terlambat melaporkan laporan 

keuangannya dan dikenakan sanksi. 

Salah satu kendala dalam penyajian laporan keuangan ke publik adalah 

laporan keuangan harus diaudit terlebih dulu oleh akuntan publik. Dalam 

penyajian laporan auditor independen, adanya standar auditing yang diatur oleh 

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia, salah satunya standar audit 

pekerjaan lapangan yaitu perlu adanya pencatatan atas aktivitas yang akan 

dilakukan, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern, pengumpulan 

bukti-bukti yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, 

dan konfirmasi, menyebabkan proses audit yang sesuai dengan standar 

membutuhkan waktu audit yang lebih lama. Rentang waktu penyelesaian audit 

dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dipublikasikan dan 

sebagai pengambilan keputusan.  

Juanita & Satwiko (2012) mendefinisikan audit report lag adalah jangka 

waktu antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai dengan tanggal 

laporan audit. Lamanya audit report lag mempengaruhi nilai laporan keuangan 

yang telah diaudit, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang 
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telah diaudit mengindikasikan sinyal buruk dari perusahaan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Hal ini berimbas pada kenaikan atau penurunan harga saham 

perusahaan. 

APB Statement No.4 yang berjudul Basic Concept and 

Accounting Principles Underlying Financial Statement Business Enterprises 

menggolongkan laporan keuangan dalam beberapa tujuan yaitu tujuan khusus, 

tujuan umum dan tujuan kualitatif. Adapun tujuan kualitatif dari laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: relevance, understandability, verifiability, neutralibility, 

timeliness, comparability dan completeness. Timeliness (ketepatan waktu) 

merupakan salah satu tujuan kualitatif atas sebuah laporan keuangan. Laporan 

keuangan harus disampaikan kepada masyarakat umum dengan tepat waktu. 

Keterlambatan laporan keuangan akan mengurangi pemanfaatannya. 

Laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan 

pada tepat waktu. Salah satu kendala infomasi yang relevan dan andal adalah 

ketepatan waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam 

pelaporannya, maka informasi yang dihasilkan akan kekurangan relevansinya. 

Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali dilaporkan sebelum seluruh 

aspek transaksi lainnya diketahui sehingga mengurangi keandalan informasi dan 

sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang 

dihasilkan mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan. Selain itu, keterlambatan laporan keuangan juga menimbulkan reaksi 

negatif dari pasar. Semakin lama penundaannya maka relevansi laporan keuangan 

tersebut semakin diragukan. Pada umumnya investor menggangap keterlambatan 

laporan keuangan merupakan pertanda kondisi buruk dari perusahaan. 

Perusahaan high profile umumnya merupakan perusahaan yang 

memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi 

bersinggungan dengan kepentingan luas (stakeholder). Perusahaan high profile 

terdiri dari perusahaan yan g bergerak di bidang pertambangan, industri dasar dan 

kimia, pulp dan kertas, otomotif dan komponen, agrobisnis, tembakau dan rokok, 

makanan dan minuman, media dan komunikasi, farmasi dan kesehatan, 

transportasi, dan hotel, restoran, dan pariwisata. Perusahaan yang bergerak di 
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bidang tersebut diyakini mendapatkan sorotan publik yang cukup besar  (Br. 

Sembiring, 2015). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag. Penyebab 

lamanya pelaporan laporan keuangan berdasarkan faktor manajemen yang 

pertama adalah rendahnya tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi 

menunjukan bahwa perusahaan mendapatkan laba yang tinggi pula. Masalah akan 

mulai muncul ketika manajemen tingkat profitabilitas yang cenderung rendah atau 

bahkan menunjukan nilai minus atau rugi. Hal tersebut merupakan berita buruk 

dari perusahaan kepada investor. Apabila hal tersebut terjadi maka manajemen 

akan cenderung mengulur waktu penyelesaian laporan keuangan dan dapat 

menyebabkan keterlambatan pelaporan laporan keuangan (Tiono & Jogi, n.d., 

2013). 

Selain tingkat profitabilitas, solvabilitas juga berpengaruh terhadap 

lamanya pelaporan laporan keuangan. Solvabilitas akan menunjukkan bagaimana 

kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola semua hutangnya, baik hutang 

jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Jika sebuah perusahaan mampu 

membayar hutang-hutangya bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut akan 

mampu menyajikan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Artaningrum, 

2017). 

Faktor ketiga yang dapat menyebabkan terlambatnya laporan keuangan 

yaitu ROE merupakan salah satu Rasio profitabilitas yang dapat menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Apabila suatu 

perusahaan mendapat keuntungan maka perusahaan tersebut tidak akan menunda 

penyampaian informasi yang berisi berita baik. Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan 

keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik 

tersebut kepada publik. Jika perusahaan menghasilkan tingkat profitabilitas yang 

lebih tinggi maka audit report lag akan lebih pendek dibandingkan perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah. (Harahap, 2009). 

Faktor keempat ada Net Profit Margin (NPM). NPM juga menjadi faktor 

penting yang dapat menyebabkan terlambatnya laporan keuangan karena rasio ini 
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membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio 

ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan dalam menekan 

biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan yang memiliki 

tingkat penjualan yang tinggi membutuhkan waktu yang lama dalam proses 

pengauditan laporan keuangan. 

Faktor lainnya yaitu ada Likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

Semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin baik kinerja perusahaan, karena apabila 

tingkat likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat segera mencairkan 

aset yang tersedia untuk melunasi hutang (kewajiban) yang telah jatuh tempo. 

Tingkat likuiditas yang tinggi ini merupakan good news bagi perusahaan, 

sehingga dapat mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan 

keuangannya tepat waktu. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Cahyanti et al., 2016) dengan menambah tiga variabel independen yang 

digunakan yaitu ROE, NPM, Likuiditas serta mengganti objek penelitianya. 

Alasan peneliti memilih variabel diatas karena ingin mengetahui pengaruh 

variabel tersebut terhadap audit report lag, serta menguji variabel dengan data 

berbeda yang sebelumnya menggunakan studi empiris dari perusahaan 

manufaktur diganti dengan perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh 

dengan mengakses website resmi BEI dengan melihat annual report masing-

masing perusahaan high profile, di www.idx.com pada periode 2014-

2017.Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan high profile yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017.Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan high profile yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017, dan informasi 

http://www.idx.com/
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lainnya yang terkait dengan variabel penelitian. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap audit report lag 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ROA secara statistik tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag laporan keuangan perusahaan. Hasil regresi 

memperoleh nilai thitung  sebesar 1.737 dengan nilai p=0.085 H1: di tolak artinya 

tidak ada hubungan yang signifikan antara ROA terhadap audit report lag. 

Seluruh perusahaan high profile di BEI baik yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi ataupun rendah akan berusaha menyampaikan informasi 

laporan keuangan secara tepat waktu dan memperpendek audit report lag. Hal ini 

disebabkan bahwa aturan di BEI, perusahaan yang telah terdaftar harus 

menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, baik itu informasi good 

news atau bad news. BAPEPAM juga mewajibkan setiap perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melaporkan laporan keuangan tahunnya 

selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal neraca. Sanksi yang diberikan atas 

keterlambatan dapat berupa denda, peringatan tertulis, pembekuan usaha maupun 

pencabutan usaha. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi maupun rendah akan berusaha mematuhi peraturan tersebut dalam 

menyampaikan informasi laporan keuangan. Bagi investor, informasi tersebut 

harus disampaikan tepat waktu agar investor dapat mengambil keputusan yang 

diperlukan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Togasima dan Christiawan (2014) yang menyimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Konsisten pula 

dengan hasil penelitian Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015) yang menyimpulkan 

bahwa laba rugi operasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. 
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3.2 Pengaruh solvabilitas (DTA) terhadap audit report lag 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas secara statistik  

berpengaruh terhadap audit report lag laporan keuangan perusahaan. Hasil regresi 

memperoleh nilai thitung  sebesar 0.365 dengan nilai p=0.716 H2: di ditolak artinya 

tidak ada hubungan yang signifikan antara DTA  terhadap audit report lag. 

Tidak adanya pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag disebabkan 

karena auditor yang ditunjuk pasti telah menyiapkan waktu dan kemampuan untuk 

melakukan proses pengauditan utang. Dengan demikian perusahaan yang 

memiliki tingkat hutang yang tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi 

panjangnya penyelesaian audit atas laporan keuangan perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak  konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Togasima dan Christiawan (2014) yang menyimpulkan 

bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Konsisten 

pula dengan hasil penelitian Soemargani dan Mustikawati (2015) yang 

menyimpulkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

3.3 Pengaruh ROE terhadap audit report lag 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on equity secara statistik berpengaruh 

terhadap audit report lag laporan keuangan perusahaan. Hasil regresi memperoleh 

nilai thitung  sebesar 1.150 dengan nilai p=0.252 H3: ditolak  artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara ROE terhadap audit report lag. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Juanitar 

(2012), yang menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun.2007-2009. 

3.4 Pengaruh NPM terhadap audit report lag 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin secara statistik 

berpengaruh positif terhadap audit report lag laporan keuangan perusahaan. Hasil 

regresi memperoleh nilai thitung  sebesar 2.951 dengan nilai p=0.004 H4: di terima 

artinya ada hubungan yang signifikan antara NPM terhadap audit report lag. 
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Hasil Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Hilmi dan ali (2007) 

yang menyatakan bahwa NPM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap audit report lag 

3.5 Pengaruh Likuiditas terhadap audit report lag 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas secara statistik berpengaruh positif 

terhadap audit report lag laporan keuangan perusahaan. Hasil regresi memperoleh 

nilai thitung  sebesar 2.603 dengan nilai p=0.010 H5: di terima artinya ada hubungan 

yang signifikan antara Likuiditas terhadap audit report lag. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Listiana (2012), yang menyatakan bahwa likuiditas tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Tidak ada pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap audit report lag yang 

ditunjukan nilai thitung  sebesar 1.737 dengan nilai p=0.085 H1: di tolak . 

Seluruh perusahaan high profile di BEI baik yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi ataupun rendah akan berusaha menyampaikan informasi 

laporan keuangan secara tepat waktu dan memperpendek audit report lag.  

b. Tidak ada pengaruh solvabilitas (DTA) terhadap audit report lag yang 

ditunjukan dengan  nilai thitung  sebesar 0.365 dengan nilai p=0.716 H2: di 

tolak. Tidak adanya pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag 

disebabkan karena auditor yang ditunjuk pasti telah menyiapkan waktu dan 

kemampuan untuk melakukan proses pengauditan utang. Dengan demikian 

perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi maupun rendah tidak 

mempengaruhi panjangnya penyelesaian audit atas laporan keuangan 

perusahaan. 
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c. Tidak ada Pengaruh ROE terhadap audit report lag yang ditunjukan nilai thitung  

sebesar 1.150 dengan nilai p=0.252 H3: di tolak  artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara ROE terhadap audit report lag. 

d. NPM berpengaruh terhadap audit report lag yang ditunjukan nilai thitung  

sebesar 2.951 dengan nilai p=0.004 H4: di terima artinya ada hubungan yang 

signifikan antara NPM terhadap audit report lag. 

e. Likuiditas berpengaruh  terhadap audit report lag yang ditunjukan nilai thitung  

sebesar 2.603 dengan nilai p=0.010 H5: di terima artinya ada hubungan yang 

signifikan antara Likuiditas terhadap audit report lag 
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