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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif akan memberikan deskripsi mengenai data penelitian sehingga 

memperoleh penjelasan secara umum mengenai kondisi perusahaan yang diteliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat dibursa efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017. Sedangkan jumlah sampel penelitian ini sebanyak 

271 perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana disampaikan pada metode 

sampling. Pada uji normalitas dilakukan outliers untuk menormalkan data sehingga didapatkan 

jumlah sampel dengan distribusi normal sebanyak 201 sampel. 

TABEL 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ARL 201 58 92 79.92 6.939 
PROFIT 201 .00 1.88 .0846 .14750 
SOLV 201 .08 2.05 .4236 .24016 
SIZE 201 4.45 12.60 7.4845 1.58052 
TENURE 201 0 1 .07 .263 

Valid N (listwise) 201     

Sumber: Data sekunder yang diolah  (2019) 

Pada table 4.1 dapat dilihat nilai minimum Audit Report Lag (ARL) sebesar 58 dan 

maximum 92. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu Audit Report Lag terpendek yang 

dimiliki oleh 201 perusahaan sampel berkisar 58 hari, perusahaan yang mendapatkan audit 

report lag 58 hari yaitu perusahaan yang berkode saham ASII, dan waktu terlama yang dimiliki 

adalah 92 hari, perusahaan yang memiliki audit report lag 92 hari yaitu perusahaan dengan 

kode saham PCAR. Nilai mean 79,92 menunjukkan rata-rata Audit Report Lag dari 201 

perusahaan sampel perusahaan sebesar 80 hari. Standar deviasi menunjukkan nilai 

penyimpangan yang terjadi adalah sebesar 6,939. 



 
 

46 
 

Variabel PROFIT diketahui nilai minimum adalah sebesar 0,00 yang menunjukan 

bahwa nilai terendah asset yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 0% dibandingkan dengan 

nilai laba yang dimiliki dan perusahaan yang memiliki ROA 0,00 yaitu perusahaan dengan 

kode saham STAR. Nilai maximum pada variabel profitabilitas sebesar 1,88 menunjukkan 

bahwa terdapat perusahaan yang memiliki laba sebesar 188% dibandingkan aset yang dimiliki, 

perusahaan yang memiliki ROA 1,88 yaitu perusahaan dengan kode saham SIMA. Sedangkan 

nilai mean sebesar 0,0846 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan membukukan laba sebesar 

8,46% atas aset yang dimilikinya. Standar deviasi menunjukkan nilai penyimpangan yang 

terjadi adalah sebesar 0,14750. 

Pada variabel SOLV diketahui bahwa nilai minimum sebesar 0,08 yang menunjukan 

bahwa nilai terendah asset yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 8% dibandingkan dengan 

nilai hutangnya, perusahaan yang memiliki DAR 0,08 yaitu perusahaan yang berkode saham 

SIDO. Nilai maximum sebesar 2,05 mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan yang nilai 

asetnya adalah sebesar 2,05 kali dibandingkan dengan nilai utang yang dimilikinya, perusahaan 

yang memiliki DAR 2,05 adalah perusahaan yang memiliki kode saham BIMA . Sedangkan 

nilai mean sebesar 0,4236 yang menunjukan bahwa rata-rata perusahaan memiliki nilai aset 

sebesar 42,4% atas hutangnya. Nilai penyimpangan ditunjukkan dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0.24016. 

Variabel SIZE memiliki nilai minimum sebesar 4,45 dan maximum sebesar 12,6. Nilai 

tersebut menunjukan nilai log total aset terkecil dan  terbesar dari 201 perusahaan sampel pada 

penelitian ini. Perusahaan yang memiliki nilai log total aset terkecil adalah SIMA dan 

perusahaan yang memiliki nilai log total aset terbesar adalah ASII. Nilai mean sebesar  7.4845 

menunjukan nilai log total aset rata-rata dari perusahaan sampel. Nilai Penyimpangan 

ditunjukkan dengan standar deviasi sebesar 1.58052. 
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Variabel TENURE memiliki nilai minimum 0 dan maximum 1 karena nilai dummy 0 

sebagai proksi KAP yang memiliki hubungan perikatan dengan kliennya kurang dari 6 tahun 

dan  dummy 1 untuk KAP yang memiliki hubungan perikatan dengan klien apabila lebih atau 

sama dengan 6 tahun. Nilai mean sebesar 0,07 yang artinya 7% atau sebanyak 15 perusahaan 

yang memiliki hubungan perikatan dengan KAP lebih atau sama dengan 6 tahun dan 93% 

adalah 186 perusahaan yang memiliki hubungan perikatan dengan KAP kurang dari 6 tahun. 

Nilai penyimpangan ditunjukkan dengan standar deviasi sebesar 0,263.  
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4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian regresi untuk menulai baik atau tidaknya 

model regresi pada penelitian. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. 

4.2.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji dan melihat apakah dalam model variabel 

residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji statistic deskriptif explore terhadap unstandardized residual hasil regresi. Data 

dapat dikatakan normal jika nilai kolmogorov-Smirnov probabilitas signifikasinya lebih 

besar dari significance level (a=5%). 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas (sebelum data normal) 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .127 271 .000 .894 271 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

  

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji normalitas menunjukan nilai signifikansi kolmogorov-

smirnov sebesar 0,000 < 0,05 yang mengindikasikan bahwa data awal sebanyak 271 sampel 

memiliki distribusi yang tidak normal maka data yang ekstrim (outliers) harus dihapus dan 

dilakukan pengujian ulang sampai data tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas (setelah data normal) 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .060 201 .079 .968 201 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan table 4.3 hasil uji normalitas menunjukan nilai signifikansi kolmogorov-

smirnov sebesar 0,079 > 0,05 dengan jumlah data 201, sehingga dapat disimpulkan data 

penelitian ini telah terdistribusi normal dengan menghilangkan data yang ekstrim sebesar 

70. 

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedasitas ini bertujuan untuk menguji dan melihat apakah dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu homoskesdatisitas atau tidak terjadi 

heteroskesdatisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pengujian 

menggunakan uji heterokedastisitas dengan  metode uji Glejser dengan hasil sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.201 1.431  2.936 .004 

PROFIT 3.260 1.833 .124 1.779 .077 

SOLV -2.177 1.126 -.134 -1.934 .055 

SIZE .261 .171 .106 1.528 .128 

TENURE -1.440 1.027 -.097 -1.403 .162 

a. Dependent Variable: A34 

Sumber: Data sekunder yang diolah  (2019) 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel 

independen yaitu PROFIT, SOLV, SIZE, dan TENURE lebih besar dari 0,05. Hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut telah terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas 

4.2.3 Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi untuk menguji dan melihat apakah dalam suatu model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan paada 

periode (t-1). Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson dengan cara 

membandingkan nilai Durbin-Watson hasil regresinya dengan nilai dalam table Durbin-

Watson. 

Dikatakan data bebas dari autokorelasi jika nilai dU < DW < (4-dU). 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .275
a
 .076 .057 6.738 1.990 

a. Predictors: (Constant), TENURE, SOLV, PROFIT, SIZE 
b. Dependent Variable: ARL 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan table 4.5 nilai Durbin-watson untuk model regresi adalah 1,990. Nilai dU 

sebesar 1,79901 dapat dilihat dari table Durbin-Watson pada signifikan 5% dengan jumlah 

sampel 201 dan jumlah variabel 4. Nilai Durbin-watson sebesar 1,990 berada diantara 

1,79901 (dU) dan 2,20099 (4-dU). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian terbebas dari masalah autokorelasi 

4.2.4 Uji Multikolinearitas 

Tujuan Uji multikolinearitas untuk menguj ada tidaknya korelasi antara variabel 

independen dalam model regresi. Variabel dikatan terbebas dari multikolinearalitas jika 

nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF  < 10. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 83.856 2.526  33.193 .000   

PROFIT -1.819 3.236 -.039 -.562 .575 .997 1.003 

SOLV 5.484 1.987 .190 2.760 .006 .997 1.003 

SIZE -.811 .302 -.185 -2.684 .008 .996 1.004 

TENURE -.554 1.813 -.021 -.306 .760 .996 1.005 

a. Dependent Variable: ARL 

Sumber: Data sekunder yang diolah(2019) 

 

Dari tabel 4.6 menunjukan bahwa semua variabel independen  memiliki nilai tolerance 

yang kurang dari 1 dan hasil dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukan 

tidak ada variabel dependen yang memiliki nilai yang lebih dari 10. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel PROFIT, SOLV, SIZE, dan TENURE terbebas dari multikolinearitas. 

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

4.3.1 Uji Model Fit (F test) 

Tujuan uji statistic F pada dasarnya untuk  menunjukan apakah seluruh variabel 

independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji 

model fit (F test) dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi F pada output hasil 

regresi dengan menggunakan SPSS. Jika nilai signifikansi lebih besar dari a 

(significancelevel 0,05) maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. 

Sebaliknya, model regresi dikatankan fit jika nilai signifikansi berapa dibawah 

signicancelevel (a=5%) yang berarti hipotesis diterima. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Model Fit (F test) 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 729.815 4 182.454 4.018 .004
b
 

Residual 8899.748 196 45.407   

Total 9629.562 200    
a. Dependent Variable: ARL 
b. Predictors: (Constant), TENURE, SOLV, PROFIT, SIZE 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Dari uji ANOVA atau F test pada tabel 4.7 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 4,018 

dengan probabilitas 0,004. Karena nilai profitabilitas uji F jauh lebih kecil dari 0,05, maka 

model regresi dapat dipakai untuk mempresiksi ARL atau dapat dikatan bahwa PROFIT, 

SOLV, SIZE, dan TENURE secara bersama-sama berpengaruh terhadap ARL  

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi 

Pada pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
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Tabel 4.8 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .275
a
 .076 .057 6.738 

a. Predictors: (Constant), TENURE, SOLV, PROFIT, SIZE 
b. Dependent Variable: ARL 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Dari tabel 4.8 nilai Adjusted R Square sebesar 0,057 yang berarti kemampuan variabel-

variabel diatas independen (PROFIT, SOLV, SIZE, TENURE) dalam menjelaskan 

variabel dependen ARL yaitu sebesar 5,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. 

4.3.3 Uji Parsial (t test) 

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Nilai signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05 (a=5%). Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 

diterima dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.  
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Tabel 4.9 

Uji Parsial (t test) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Sig/2 

Keterangan 
B Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 83.856 2.526 

  
33.193 0 

  
  

PROFIT -1.819 3.236 -0.039 -0.562 0.575 0.2875 DITOLAK 

SOLV 5.484 1.987 0.19 2.76 0.006 0.003 DITERIMA 

SIZE -0.811 0.302 -0.185 -2.684 0.008 0.004 DITERIMA 

TENURE -0.554 1.813 -0.021 -0.306 0.76 0.38 DITOLAK 
a. Dependent Variable: ARL   

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan tabel 4.9 nilai beta yang diperoleh dapat digunakan untuk melengkapi 

rumus regresi sebagai berikut. 

                                                                 

Keterangan : 

84,176  = Konstanta 

ARL  = Audit Report Lag 

PROFIT = Profitabilitas 

SOLV = Solvabilitas 

SIZE  = Ukuran Perusahaan  

TENURE  = Tenur Audit 

ɛ  = Error 

 

4.4 Pembahasan Hasil Pengujian  

4.4.1 Pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag 
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Uji hipotesis 1 bertujuan menguji apakah perusahaan dengan profitabilitas rendah 

cenderung mengalami audit report lag lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi. Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,575 dengan beta negatif. Hipotesis satu arah dilakukan dengan membagi nilai 

signifikansi menjadi 2, sehingga 0,575/2= 0,2875. Nilai tersebut menunjukan 0,2875 > 0,05 

yang artinya bahwa hipotesis 1 ditolak. 

Pada penelitian ini variabel profitabilitas tidak ada pengaruh terhadap audit report lag. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitin Lianto & Kusuma (2010) bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian tersebut mengatakan perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan segera menyampaikan laporan keuanganya 

kepada publik dikarenakan laporan tersebut berisi berita baik. 

Tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag yang mengartikan bahwa 

Perusahaan yang melaporkan laba yang tinggi tidak akan meminta auditor untuk 

mempercepat laporan auditnya dibandingkan biasanya. Begitu juga sebaliknya bahwa 

perusahaan yang memiliki profit yang rendah atau bahkan mengalami kerugian mungkin 

tidak ada akan meminta auditor untuk memperlama pelaporan auditnya. Dikarenakan 

perusahaan tahu bahwa cepat atau lambat penyelesaian audit dan penyampaian laporan 

keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan investor. Investor cenderung melihat 

sesuai dengan profitabilitas yang dicapai perusahaan terlepas itu investor tidak melihat 

waktu penyelesaian audit, sehingga memperlambat atau mempercepat penyelesaian audit 

tidak ada relevansinya dengan reaksi investor. 

Perusahaan dengan profitabilas tinggi tidak memiliki kecenderungan untuk melaporkan 

laporan keuangannya lebih tepat waktu daripada dengan profitabilitas kecil. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian dari Wirakusuma & Cindrawati (2009),Juanita & Satwiko (2012), 

dan Togasima, Christian Noverta Christiawan (2014) 
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4.4.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap audit report lag 

Uji hipotesis 2 bertujuan untuk menguji apakah perusahaan yang memiliki solvabilitas 

rendah cenderung memiliki audit report lag lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan 

dengan solvabilitas tinggi. Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0,006 dengan beta positif. Hipotesis satu arah dilakukan dengan membagi nilai signifikansi 

menjadi 2, sehingga 0,006/2= 0,003. Nilai tersebut menunjukan 0,003 < 0,05 yang artinya 

bahwa hipotesis 2 diterima. 

Berdasarkan hasil uji variabel solvabilitas terdapat pengaruh terhadap audit report lag. 

Pada variabel solvabilitas diketahui bahwa perusahaan dengan solvabilitas yang tinggi 

cenderung mengalami audit report lag yang panjang dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki solvabilitas rendah. Hasil ini didukung dengan penelitian Sastrawan dan 

Lantrini (2016) & Fadoli (2015) yang menunjukan adanya pengaruh positif antara 

solvabilitas dengan audit report lag. 

4.4.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag  

Uji hipotesis 3 bertujuan untuk menguji apakah semakin besar perusahaan maka 

semakin pendek audit report lag yang dialami. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,008 dengan beta negatif. Hipotesis satu arah dilakukan 

dengan membagi nilai signifikansi menjadi 2, sehingga 0,008/2= 0,004. Nilai tersebut 

menunjukan 0,004 < 0,05 yang artinya bahwa hipotesis 3 diterima.  

Hasil penelitian memperoleh hasil bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap audit report lag. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat 

signifikansi ukuran perusahaan pada uji koefisiensi regresi yang dimana nilai signifikasi 

ukuran perusahaan sebesar 0,004 dan beta negatif dengan demikian hipotesis diterima. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wirakusuma & Cindrawati (2009),Susianto 

(2017),Marselia (2010), dan Togasima, Christian Noverta Christiawan (2014) 
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Ukuran perusahaan yang besar akan memperpendek audit report lag dan lebih 

konsisten dalam ketepatan waktu pelaporannya untuk menjaga image dikarenakan 

perusahaan yang besar diawasi oleh investor. Pada perusahaan besar juga memiliki sistem 

pengendalian internal yang baik sehingga meminimalkan kesalahan dan mempermudah 

auditor dalam proses auditnya hal tersebut dapat mempercepat penyampaian pelaporan 

audit. 

4.4.4 Pengaruh tenur audit terhadap audit report lag 

Uji hipotesis 4 bertujuan menguji apakah perusahaan dengan tenur audit yang panjang 

akan cenderung memiliki audit report lag yang lebih pendek dibandingkan tenur audit 

pendek. Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,76. Hipotesis 

satu arah dilakukan dengan membagi nilai signifikansi menjadi 2, sehingga 0,76/2= 0,38. 

Nilai tersebut menunjukan 0,38 > 0,05 yang artinya bahwa hipotesis 4 ditolak. 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa tenur audit tidak berpengaruh 

pada audit report lag. Hal tersebut bisa desebabkan dikarenakan setiap KAP akan 

memberikan jasa yang terbaik untuk kliennya sehingga lama atau tidaknya keterikatan 

KAP terhadap kliennya tidak mempengaruhi audit report lag. Hal tersebut tidak sejalan 

dengan penelitian Dewi & Yuyetta(2014) dan Kusumah & Manurung (2016) yang 

menyatan bahwa tenur audit bepengaruh negatif terhadap audit report lag (ART). 

  


