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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1.  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan sebuah metode analisis data untuk melihat 

gambaran yang terdapat pada variabel – variabel dalam penelitian. Statistik 

deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini akan memberikan gambaran berupa 

nilai minimum variabel, nilai maksimum variabel, nilai mean variabel, dan nilai 

standar deviasi variabel. Berikut peneliti tampilkan hasil dari statistik deskriptif 

yang berasal dari data 102 sampel  yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

 

Dari tabel diatas dapat diketahui gambaran – gambaran yang telah 

disebutkan sebelumnya dari variabel yang terdapat pada penelitian ini. Pertama 

dari variabel Audit Report Lag, dari tabel statistik deskriptif dapat diperoleh 

informasi bahwa dari 102 sampel perusahaan, Audit report lag yang paling 
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pendek adalah 3 hari. Audit report lag tersebut dialami oleh PT. Tri Banyan Tirta 

di tahun 2017. Sedangkan, Audit Report Lag yang paling panjang terjadi selama 

202 hari. Audit report lag tersebut dialami oleh PT. Borneo Lumbung Energi & 

Metal di tahun 2014 Nilai rata – rata dari Audit Report Lag yang dialami 102 

perusahaan yaitu 54 hari. Standar deviasi Audit Report Lag sebesar 42,296. 

P ada variabel profitabilitas terdapat nilai minimum yaitu -64,40 % dan nilai 

maksimum sebesar 107,22%. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa, dari 

102 perusahaan rasio profitabilitas yang terendah yaitu pada angka -64,4 % yang 

merupakan return on asset dari PT. Bumi Resources di tahun 2015 dan rasio 

profitabilitas yang tertinggi sebesar 107,22% yang merupakan return on asset dari 

PT. Bakrie & Brothers di tahun 2013. Untuk nilai rata – rata variabel profitabilitas 

diperoleh yaitu -1,7849%, sedangkan standar deviasinya sebesar 17,52796. 

Dalam Variabel solvabilitas terdapat nilai minimum yaitu 1,61% dan nilai 

maksimum sebesar 198%. Dari hasil tersebut dapat diperoleh informasi bahwa 

dari 102 perusahaan terdapat perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas terkecil 

yaitu pada angka 1,61% yang merupakan nilai solvabilitas PT. Cakra Mineral di 

tahun 2014, sedangkan rasio solvabilitas terbesar di antara 102 perusahaan yaitu 

sebesar 198% yang merupakan nilai solvabilitas dari PT. Borneo Lumbung Energi 

& Metal di tahun 2015. Nilai rata – rata solvabilitas yang diperoleh dari data 102 

perusahaan yaitu 64,2372%. Standar deviasi yang diperoleh sebesar 38,4369. 

Variabel umur perusahaan memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai 

maksimumnya 27. Nilai minimum dan maksimum tersebut memberi informasi 

bahwa dari 102 sampel perusahaan, perusahaan yang termuda yaitu memiliki 
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umur 1 tahun terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan perusahaan yang paling tua 

memiliki umur 27 tahun terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rata – rata umur 

perusahaan yaitu 13 tahun dan standar deviasinya sebesar 7,938. 

Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai minimum yaitu 0 dan 

nilai maksimum sebesar 4. Dari hasil tersebut dapat diperoleh informasi bahwa 

dari 102 perusahaan yang menjadi sampel terdapat satu perusahaan yang tidak 

memiliki dewan komisaris independen sama sekali yaitu PT. Bumi Resources 

pada tahun 2015 dan dewan komisaris independen paling banyak yang terdapat 

dalam perusahaan sampel berjumlah 4 orang. Rata – rata dewan komisaris 

independen dari 102 perusahaan sampel adalah 2 dan standar deviasi dari variabel 

dewan komisaris independen sebesar 0,669. 

Variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum yaitu 2 dan nilai 

maksimum sebesar 8. Hasil tersebut memberi informasi bahwa diantara 102 

perusahaan sampel, keanggotaan dewan komisaris paling sedikit yaitu 2 dan 

paling banyak perusahaan memiliki 8 anggota dewan komisaris. Dari seluruh 

perusahaan sampel, perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris sebanyak 

8 hanya ada satu yaitu PT. Bakrie Brothers pada saat tahun 2013. Rata – rata 

keanggotaan dewan komisaris dari total 102 perusahaan sampel yaitu 3 dan untuk 

standar deviasi dari variabel ukuran dewan komisaris yaitu 1,388. 

Variabel kepemilikan saham institusional memiliki nilai minimum yaitu 

21,39% dan nilai maksimum sebesar 100%. Dari hasil tersebut dapat diperoleh 

informasi bahwa diantara 102 perusahaan sampel persentase terkecil kepemilikan 

saham oleh institusi yaitu hanya 21,39% yang merupakan kepemilikan saham 
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institusional pada PT. Sugih Energy dan persentase terbesar kepemilikan institusi 

mencapai 100% yaitu pada PT. Bank Sulut. Rata – rata kepemilikan saham 

institusional dari 102 perusahaan sampel yaitu 71,52% dan standar deviasi dari 

variabel kepemilikan saham institusional yaitu 18,19. 

Variabel kompetensi komite audit memiliki nilai minimum yaitu 33% dan 

nilai maksimum sebesar 100%. Dari hasil tersebut dapat diperoleh informasi 

bahwa persentase keanggotaan komite audit dengan latar belakang pendidikan 

akuntansi/keuangan yang paling sedikit di antara 102 perusahaan sampel yaitu 

33% dari seluruh anggota komite audit sedangkan yang terbanyak mencapai 100% 

yang berarti seluruh anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan 

akuntasi/keuangan. Rata – rata dari variabel kompetensi komite audit yaitu 

sebesar 66,22% dan standar deviasinya yaitu 19,88. 

 

4.2.  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan salah satu tahapan pengujian yang harus 

dilakukan sebelum melakukan uji regresi linier berganda. Uji asumsi klasik 

dilakukan dengan tujuan untuk menilai ketepatan model regresi yang digunakan 

dalam sebuah penelitian. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini 

terdiri dari 4 pengujian yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Data yang akan diuji dalam penelitian ini 

berasal dari 102 sampel perusahaan yang dikategorikan menjadi 8 variabel. 

Sampel diambil dari 5 tahun yang berbeda yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 



51 
 

2017. Sampel dari tahun 2013 yaitu sebanyak 23, tahun 2014 sebanyak 35, tahun 

2015 sebanyak 15, tahun 2016 sebanyak 16, dan tahun 2017 sebanyak 13.  

Data akan dijadikan menjadi satu terlebih dahulu sebelum diolah. Sehingga 

total terdapat 816 data yang akan diolah. Berikut akan dibahas lebih lanjut hasil 

dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan peneliti. 

4.2.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah 

penyebaran data pada sebuah variabel terdistribusi secara normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini uji normalitas akan dilakukan dengan metode analisis 

statistik. Metode tersebut dilakukan dengan melakukan Kolmogorov-

Smirnov atas Standardized Residual menggunakan SPSS. Berikut hasil dari 

pengujian tersebut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Sebelum Pengobatan 

 
Data akan lolos uji normalitas apabila nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian (0,05). 
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Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa data tidak terdistribusi secara normal 

karena tingkat signifikansi Kolmogorov-Smirnov < 0,05. Menurut buku Alat 

– Alat Pengujian Hipotesis (Murniati et al., 2013), ada 2 metode yang dapat 

digunakan untuk mengobati data yang tidak normal. Metode pertama dapat 

dilakukan dengan melakukan transformasi data menjadi log. Dan untuk 

metode kedua dapat dilakukan dengan menghapus data-data outlier. Peneliti 

akan menggunakan metode pertama terlebih dahulu yaitu mentransformasi 

data menjadi log. Metode ini dilakukan dengan menggunakan menu 

transform pada SPSS dan kemudian memilih sub menu compute variable. 

Dengan melakukan tahapan tersebut maka akan muncul tampilan yang 

digunakan untuk merubah data tiap variabel menjadi log. Kemudian tahap 

yang dilakukan selanjutnya adalah data dari semua variabel 

ditransformasikan menjadi data log. Setelah data setiap variabel berubah 

menjadi log, maka pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

dilakukan kembali. Berikut hasil pengujian kembali setelah dilakukan 

transformasi data menjadi log. 
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Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Nilai tersebut sudah lebih besar dari 

0,05 yang berarti data sudah terdistribusi secara normal setelah dilakukan 

pengobatan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengobatan yang 

dilakukan dengan metode mentransformasi data menjadi log sudah berhasil 

dan juga data dalam penelitian ini telah lolos uji normalitas. 

4.2.2.  Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai apakah terdapat ketidaksamaan varian atau tidak dari residual pada 

seluruh variabel dalam model regresi linier. Metode pengujian yang akan 

digunakan dalam melakukan uji heteroskedastisitas adalah uji Glejser. 

Berikut hasil dari pengujian yang dilakukan. 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Setelah Pengobatan 
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Data terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila nilai sig 

dari tabel ANOVA lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05). Dari hasil 

diatas dapat dilihat bahwa nilai sig dalam tabel ANOVA lebih besar dari 

tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,318. Maka dari itu, dapat disimpulkan 

bahwa data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.3.  Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah salah satu uji asumsi klasik yang 

memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi data antara periode t 

dengan periode t-1 (sebelumnya). Pengujian akan dilakukan dengan metode 

Durbin-Watson. Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Data berhasil lolos uji autokorelasi apabila nilai durbin-watson 

berada diantara nilai dU dan 4-dU. Nilai durbin-watson yang diperoleh dari 

hasil spss tersebut adalah sebesar 2,063. Sedangkan nilai dU dapat diperoleh 

dari tabel durbin-watson dengan tingkat signifikansi 5% dengan variabel 

bebas 7 dan jumlah sampel 102 yaitu 1,8261. Dan untuk nilai 4 – dU adalah 

2,1739. Dari angka – angka tersebut dapat disimpulkan bahwa data telah 

terbebas dari masalah autokorelasi, karena nilai durbin-watson lebih besar 

dari nilai dU dan lebih kecil dari nilai 4 – dU. 

4.2.4.  Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai apakah ada korelasi di antara variabel independen yang digunakan 

dalam model regresi. Berikut hasil dari spss terkait uji multikolinearitas. 

 

 
 

Data berhasil lolos uji multikolinearitas apabila nilai tolerance < 

1 dan nilai VIF ≤ 10. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa setiap variabel 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 
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telah memenuhi kriteria lolos uji multikolinearitas. Maka dari itu, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. 

 

4.3.  Analisis Regresi Linier Berganda 

4.3.1.  Uji Model Fit (uji F) 

Uji model fit merupakan salah satu pengujian dalam regresi 

linier berganda yang memiliki tujuan untuk menilai apakah variabel 

independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini 

dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan 

mebandingkan F-hitung dengan F-tabel dan yang kedua dengan melihat 

nilai sig pada tabel output ANOVA yang dihasilkan dari pengolahan data 

regresi linier dalam SPSS dan membandingkannya dengan probabilitas 

penelitian yaitu sebesar 5%. Peneliti telah melakukan kedua cara tersebut 

dan berikut hasilnya. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Model Fit 

 
Dari hasil diatas dapat diketahui F-hitung dan juga nilai sig yaitu 

5,119 dan 0,000. Pertama peneliti akan menggunakan cara membandingkan 

F-hitung dengan F-tabel untuk mengetahui apakah variabel independen 
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secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui 

nilai F-tabel, peneliti menggunakan tabel F dengan probabilitas 5% dan 

melihat pada bagian df1 (variabel independen) yaitu 7 dan df 2 yaitu sebesar 

94. Dari situ didapat bahwa nilai F-tabel yaitu 2,11. Menurut cara ini, 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen apabila F-hitung > F-tabel. Maka dari itu, dapat disimpulkan 

bahwa bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen, itu karena F-hitung sebesar 5,119 > F-tabel sebesar 2,11. 

Peneliti juga menggunakan cara kedua untuk melihat pengaruh 

dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan cara kedua, hipotesis diterima apabila nilai sig < tingkat 

probabilitas penelitian yaitu 0,05. Oleh karena itu, dari hasil diatas dapat 

diketahui bahwa nilai sig 0,000 < 0,005 yang berarti hipotesis diterima. 

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dengan cara keduapun juga terbukti 

bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

4.3.2.  Uji Koefisien Determinasi 

Salah satu pengujian yang tergabung dalam regresi linier 

berganda adalah pengujian koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi 

bertujuan untuk memberikan ukuran berapa persentase pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Peneliti telah melakukan pengujian 

ini dan berikut hasilnya. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Dari hasil diatas dapat dilihat dari tabel bagian Adjusted R 

Square, terdapat angka 0,222 atau sama dengan 22,2%. Hal tersebut berarti 

variabel – variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh sebesar 22,2% terhadap variabel dependen atau Audit 

Report Lag, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel – variabel lain. Peneliti 

menggunakan hasil dari adjusted R square untuk mengukur koefisien 

determinasi karena rumus perhitungan dari adjusted R square merupakan 

rumus perhitungan yang telah disempurnakan dari rumus R square sehingga 

hal tersebut juga berdampak pada hasil perhitungan. Hasil perhitungan dari 

adjusted R square memperlihatkan angka yang lebih tepat dalam mengukur 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

4.3.3.  Uji Hipotesis secara Parsial  

Pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian yang 

dilakukan dalam regresi linier berganda dengan tujuan untuk melihat 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Keberpengaruhan tersebut dapat dilihat dari hasil output uji t, dimana 

apabila nilai sig < tingkat probabilitas penelitian yaitu 0,05, maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, berdasarkan hasil output 
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SPSS dari uji t juga dapat diketahui arah variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Peneliti telah melakukan pengujian 

tersebut dan berikut hasilnya. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis secara Parsial 

  

Berdasarkan hasil diatas, peneliti juga dapat menggunakan nilai 

unstandardized beta untuk melengkapi persamaan model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Berikut persamaannya. 

ARL = 136,128 – 0,486 PROFIT + 0,258 SOLVA – 0,521 UP – 3,896 

DKI – 2,043 UDK – 0,723 KSI – 0,413 KKA + e 

Keterangan : 

ARL = Audit Report Lag 

α  = Konstanta 

PROFIT = Profitabilitas 

SOLVA = Solvabilitas 
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UP  = Umur Perusahaan 

DKI  = Dewan Komisaris Independen 

UDK = Ukuran Dewan Komisaris 

KSI  = Kepemilikan Saham 

KKA = Kompetensi Komite Audit 

e  = Error 

Setelah melengkapi persamaan model regresi, peneliti kemudian 

akan menjabarkan pengaruh dari masing – masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dan apakah hipotesis yang dirumuskan diterima 

atau tidak. Penjabaran tersebut juga akan berdasarkan pada tabel output 

SPSS dari uji parsial diatas. Berikut penjabaran hasil tersebut. 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Untuk melihat apakah 

hipotesis ini diterima atau tidak peneliti akan melihat dari hasil output SPSS 

uji parsial pada bagian nilai sig dan beta. Apabila nilai sig < tingkat 

probabilitas penelitian (0,05) maka variabel independen tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai 

beta akan memberikan informasi terkait arah pengaruh dari variabel 

independen tersebut apakah negatif (berlawanan) atau positif (sejalan). 

Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig untuk profitabilitas 

yaitu 0,019 < 0,05. Yang berarti profitabilitas memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap audit report lag. Kemudian, dengan melihat nilai 

betanya dapat diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif 
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terhadap audit report lag. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama diterima.  

Hipotesis kedua yaitu solvabilitas berpengaruh  positif terhadap 

audit report lag. Berdasarkan hasil dari uji parsial yang dilakukan, nilai sig 

yang diperoleh solvabilitas yaitu 0,006 < 0,05, sehingga solvabilitas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit report lag. Kemudian, 

berdasarkan nilai beta dapat diketahui bahwa solvabilitas berpengaruh 

positif terhadap audit report lag. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kedua juga diterima. 

Hipotesis ketiga yaitu umur perusahaan berpengaruh positif 

terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil SPSS, nilai sig yang diperoleh 

umur perusahaan yaitu 0,145 > 0,005. Hal tersebut berarti umur perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Selain itu, dengan 

melihat nilai beta dari umur perusahaan dapat diketahui bahwa arah dari 

variabel ini berlawanan dari hipotesis yang dirumuskan. Karena tidak 

adanya pengaruh yang signifikan dari umur perusahaan terhadap audit 

report lag dan juga arahnya berlawanan dengan hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak diterima. 

Hipotesis keempat yaitu dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil SPSS, nilai 

sig yang diperoleh oleh variabel dewan komisaris independen yaitu 0,364 > 

0,05. Hal tersebut berarti bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Namun jika dilihat dari 
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nilai beta, arah dari dewan komisaris independen sesuai dengan hipotesis 

yang dirumuskan. Meskipun demikian, kesimpulannya adalah hipotesis 

keempat tidak diterima karena tidak adanya pengaruh yang signifikan dari 

dewan komisaris independen terhadap audit report lag. 

Hipotesis kelima yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil SPSS, nilai sig yang 

diperoleh oleh variabel ukuran dewan komisaris adalah 0,348 > 0,05. Hal 

tersebut menandakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari ukuran 

dewan komisaris terhadap audit report lag. Namun jika dilihat dari nilai 

beta, arah dari variabel ini menunjukan arah yang sesuai dengan hipotesis 

yang dirumuskan sama seperti variabel dewan komisaris independen. 

Meskipun demikian, kesimpulannya adalah hipotesis kelima tidak diterima 

karena tidak adanya pengaruh signifikan dari ukuran dewan komisaris 

terhadap audit report lag. 

Hipotesis keenam yaitu kepemilikan saham institusional 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil SPSS, nilai 

sig yang diperoleh variabel kepemilikan saham institusional adalah 0,001 < 

0,05. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 

kepemilikan saham institusional terhadap audit report lag. Kemudian 

berdasarkan nilai beta, variabel ini juga menunjukkan arah yang sesuai 

dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu negatif. Maka dari itu, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima karena adanya pengaruh 



63 
 

negatif yang signifikan dari kepemilikan saham institusional terhadap audit 

report lag.  

Hipotesis ketujuh yaitu kompetensi komite audit berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil SPSS, nilai sig yang 

diperoleh variabel kompetensi komite audit adalah 0,023 < 0,05. Hal 

tersebut berarti bahwa kompetensi komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap audit report lag. Selain itu berdasarkan nilai beta yang dihasilkan, 

dapat diketahui bahwa kompetensi komite audit memiliki arah pengaruh 

yang sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu negatif. Maka dari itu, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh juga diterima karena kompetensi 

komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap audit 

report lag.  

 

4.4.  Pembahasan Hasil 

4.4.1.  Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Report Lag 

Menurut hasil pengujian data yang telah dilakukan peneliti, nilai 

sig yang diperoleh oleh variabel profitabilitas adalah 0,019 < 0,05, dimana 

hal tersebut berarti profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap audit report lag. Selain itu nilai beta yang dihasilkan juga sesuai 

dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu negatif. Dari kedua hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi profitabilitas 

dapat mengurangi keterjadian audit report lag diterima. 
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Hasil pengujian yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa 

profitabilitas memang memiliki pengaruh secara negatif terhadap audit 

report lag. Hasil tersebut mendukung teori signalling, yang mana ketika 

perusahaan memiliki kinerja yang baik maka manajemen perusahaan  ingin 

dengan segera memberikan informasi yang merupakan kabar baik tersebut 

kepada para stakeholder. Dan salah satu ukuran kinerja yang baik itu sendiri 

adalah tingkat profitabilitas yang tinggi. Ketika perusahaan berhasil 

memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi tentunya hal tersebut menjadi 

bukti bahwa direksi dan manajemen telah melakukan tugasnya dengan baik 

dan hal tersebut tentu akan berdampak baik bagi mereka maupun bagi 

perusahaan.  Maka dari itu, manajemen dan direksi tentu akan ikut 

mendorong auditor untuk segera menyelesaikan auditnya sehingga audit 

report lag tidak terjadi dan informasi tersebut segera tersampaikan kepada 

para stakeholder melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Tidak 

hanya itu, ketika audit report lag tidak terjadi dan laporan keuangan dapat 

tersampaikan tepat waktu, maka stakeholder akan percaya bahwa informasi 

yang terkandung dalam laporan keuangan memenuhi kriteria relevan. Dan 

hal tersebut juga tentunya akan memberikan dampak baik pada pengambilan 

keputusan baik bagi stakeholder maupun pihak perusahaan. 

Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dura (2017), Ariyani & Budiartha (2014), Komang et 

al., (2014), Artaningrum et al., (2017), dan  Sastrawan & Latrini (2016). 
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Beberapa penelitian tersebut juga membuktikan bahwa profitabilitas mampu 

mengurangi keterjadian audit report lag. 

4.4.2.  Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Report Lag 

Menurut hasil pengujian data yang telah dilakukan oleh peneliti, 

nilai sig yang diperoleh oleh variabel solvabilitas adalah 0,006 < 0,05, yang 

mana hal tersebut menandakan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap audit report lag. Kemudian dengan melihat nilai beta 

yang dihasilkan dari pengujian, dapat diketahui bahwa solvabilitas memiliki 

arah yang sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu positif atau 

sejalan dengan audit report lag. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hipotesis kedua yang berbunyi solvabilitas meningkatkan keterjadian 

audit report lag diterima. 

Berdasarkan dari hasil pengujian, terbukti bahwa solvabilitas 

memang memiliki pengaruh yang positif terhadap audit report lag. Hasil 

dari pengujian ini mendukung teori signalling yang menjelaskan bahwa 

ketika terdapat sebuah indikasi kinerja yang buruk dalam sebuah 

perusahaan, maka pihak manajemen maupun direksi akan berusaha 

memperlambat penyampaian informasi yang merupakan kabar buruk 

tersebut kepada para stakeholder. Dimana dengan diperlambatnya 

penyampaian informasi tersebut, direksi dan manajemen mengharapkan 

untuk terjadinya perubahan pada kinerja yang buruk tersebut atau direksi 

dan manajemen sendiri akan melakukan beberapa perbaikan pada data yang 

menunjukkan kinerja buruk baik perbaikan secara wajar ataupun tidak 
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wajar. Salah satu ukuran dari kinerja yang buruk sendiri dapat dilihat dari 

tingkat solvabilitas perusahaan. Tingginya tingkat solvabilitas menunjukkan 

bahwa kewajiban perusahaan melebihi aset dari perusahaan.  

Dengan semakin tingginya tingkat solvabilitas perusahaan, maka 

perusahaan akan semakin mendukung terjadinya audit report lag. Itu karena 

perusahaan akan berusaha menghambat proses audit dengan cara-cara 

tertentu seperti memberikan data-data yang akan diaudit secara tidak 

lengkap atau menutupi beberapa data yang menunjukkan kekurangan. 

Tindakan – tindakan tersebut akan berdampak pada lamanya proses audit 

sehingga terjadi audit report lag yang nantinya juga akan berdampak pada 

laporan keuangan yang terlambat dipublikasi. Hal tersebut juga akan 

berpengaruh pada relevansi laporan keuangan dan juga memberitahukan 

kepada stakeholder bahwa ada sinyal buruk dari perusahaan. 

Penelitian ini memperoleh hasil yang sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dura (2017), Artaningrum et al., (2017), dan Sastrawan 

& Latrini (2016). Penelitian tersebut juga membuktikan bahwa solvabilitas 

meningkatkan keterjadian audit report lag. 

4.4.3.  Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Menurut hasil pengujian data yang telah dilakukan, nilai sig 

yang dihasilkan oleh variabel umur perusahaan adalah 0,145 > 0,05, dimana 

hal tersebut menandakan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap audit report lag. Nilai beta dari variabel ini juga 

menunjukkan arah yang berbeda dari hipotesis yang dirumuskan. Dari hasil 
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tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi 

umur perusahaan meningkatkan keterjadian audit report lag ditolak. 

Dengan melihat hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis 

ketiga ini, dapat diketahui bahwa umur perusahaan baik itu sudah lama atau 

baru sebentar tidak mempengaruhi keterjadian audit report lag. Menurut 

peneliti, umur perusahaan tidak memiliki pengaruh tehadap audit report lag 

karena apabila pihak-pihak yang tergabung dalam proses audit adalah pihak 

– pihak yang profesional dan berkompeten maka sekompleks atau serumit 

apapun proses audit tetap saja dapat selesai tepat waktu. Selain itu, menurut 

Puspatama (2014), adanya sanksi yang diberlakukan oleh Bapepam kepada 

perusahaan go public apabila terlambat mempublikasikan laporan keuangan 

yang telah diaudit juga menjelaskan mengapa perusahaan yang sudah 

berumur dan memiliki operasional yang kompleks akan tetap berusaha 

untuk menyampaikan laporan keuangan beserta laporan audit tepat waktu. 

Dan juga ketika kantor akuntan publik melakukan perjanjian atau perikatan 

audit dengan perusahaan  tentunya tim auditor akan merencanakan terlebih 

dahulu proses auditnya akan seperti apa contohnya luas auditnya, sifat 

auditnya dan sebagainya, sehingga meskipun perusahaan memilki 

operasional yang komplek tidak akan berpengaruh pada lamanya proses 

audit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspatama (2014), 

dan Aristika et al., (2015). Hasil dari penelitian tersebut juga menunjukkan 
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bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari umur perusahaan terhadap audit 

report lag.  

4.4.4.  Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Audit 

Report Lag 

Menurut hasil pengujian data yang telah dilakukan, variabel 

dewan komisaris independen memiliki nilai sig yaitu 0,364 > 0,05, dimana 

hal tersebut menandakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

dewan komisaris independen terhadap audit report lag. Oleh karena itu, dari 

hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keempat yang 

berbunyi dewan komisaris independen dapat mengurangi keterjadian audit 

report lag ditolak. 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa dewan 

komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada keterjadian audit 

report lag. Sebelum membahas mengenai tidak adanya pengaruh dari dewan 

komisaris independen, perlu diingat kembali dasar pengembangan hipotesis 

ini. Pengembangan hipotesis ini didasari dengan sebuah logika pikir bahwa 

proporsi dewan komisaris independen yang tepat dapat meningkatkan 

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris sehingga dapat mengurangi 

audit report lag. Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan tidak 

adanya pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap audit report 

lag karena perusahaan dalam sampel kebanyakan memiliki dewan komisaris 

independen hanya 1. Peneliti dapat mengetahui hal tersebut dengan mencari 
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modus dari data dewan komisaris independen. Berikut tabel modus dari 

variabel dewan komisaris independen sebagai bukti penguat. 

Tabel 4.10 Tabel Modus dan Mean 

 

Proposi dewan komisaris independen yang kurang akan 

berdampak pada independensi dewan komisaris yang juga berkurang 

sehingga berdampak pada tidak adanya pengaruh dari dewan komisaris 

independen terhadap audit report lag. Karena untuk dapat mengurangi audit 

report lag diperlukan anggota komisaris independen yang cukup agar 

benturan kepentingan yang menjadi salah satu penyebab audit report lag 

dapat dihilangkan. 

Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Putri (2013), dan Setiawan & Nahumury (2014). 

Penelitian tersebut juga menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap keterjadian audit report lag. 

4.4.5.  Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Audit Report 

Lag 

Menurut hasil pengujian data yang telah dilakukan, variabel 

ukuran dewan komisaris memiliki nilai sig yaitu 0,348 > 0,005, yang berarti 

ukuran dewan komisaris tidak ada pengaruh yang signifikan dari ukuran 
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dewan komisaris terhadap audit report lag. Akan tetapi, nilai beta yang 

dimiliki oleh variabel ini arahnya sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan 

yaitu negatif. Walaupun demikian, dari hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis kelima yang berbunyi ukuran dewan komisaris 

dapat mengurangi keterjadian audit report lag ditolak. 

Berdasarkan  hasil pengujian, dapat diketahui bahwa jumlah 

anggota dewan komisaris tidak berpengaruh pada keterjadian audit report 

lag. Menurut peneliti, ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh 

terhadap audit report lag karena dalam penelitian ini jumlah anggota dewan 

komisaris dari perusahaan sampel sangat beragam ada pada kisaran 2 – 8, 

sehingga hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh dari ukuran dewan 

komisaris terhadap audit report lag. Aturan mengenai ukuran dewan 

komisaris yang terlalu bervariasi menyebabkan  perusahaan tidak tahu 

secara pasti berapa jumlah anggota komisaris yang tepat dan efektif. Ketika 

perusahaan tidak mengetahui jumlah dewan komisaris yang tepat dan 

efektif, maka akan mempengaruhi kinerja dewan komisaris yang menjadi 

tidak optimal sehingga  permasalahan seperti audit report lag menjadi tidak 

dapat teratasi. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawan & Nahumury (2014), dan Faishal & Hadiprajitno 

(2015). Penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh negatif dari 

ukuran dewan komisaris terhadap audit report lag. 
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4.4.6.  Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Audit 

Report Lag 

Menurut hasil pengujian data yang telah dilakukan, variabel 

kepemilikan saham institusional memiliki nilai sig yaitu 0,001 < 0,05, yang 

berarti kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap audit report lag. Nilai beta yang dimiliki oleh variabel ini juga 

sesuai dengan hipotesisnya yaitu negatif. Oleh karena itu, dari hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang 

berbunyi kepemilikan saham institusional dapat mengurangi keterjadian 

audit report lag diterima. 

Dari hasil diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

perusahaan yang kepemilikan sahamnya didominasi pihak institusi memiliki 

tingkat keterjadian audit report lag yang lebih rendah. Sesuai dengan 

pernyataan Chen dan Zhang (2006) dalam Suparsada & Putri (2017), sebuah 

institusi memiliki kekuatan yang lebih untuk mendorong manajemen agar 

menyajikan laporan keuangan dengan segera. Hal tesebut tentunya juga 

berarti mendorong perusahaan untuk mendukung proses audit agar berjalan 

lancar dan selesai tepat waktu sehingga tidak terjadi audit report lag. 

Menurut peniliti, institusi dapat memberikan dorongan yang lebih kuat 

karena memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam menciptakan good 

corporate governance dibandingkan dengan pihak perorangan atau pemilik 

saham publik. Selain itu, dengan pengetahuan yang lebih tersebut, institusi 

tentunya lebih mudah untuk mengungkap masalah yang menjadi penyebab 
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audit report lag sehingga dapat dengan segera memberikan solusi untuk 

mengatasinya. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Swami & Latrini (2013), Yuliana & Yuyetta (2017), dan Suparsada & 

Putri (2017). Penelitian tersebut juga membuktikan bahwa kepemilikan 

saham institusional dapat mengurangi keterjadian audit report lag. 

4.4.7.  Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Audit Report 

Lag 

Menurut pengujian data yang telah dilakukan, variabel 

kompetensi komite audit memiliki nilai sig yaitu 0,023 < 0,05, yang berarti 

kompetensi komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit 

report lag. Nilai beta yang dimiliki oleh variabel ini sesuai dengan arah 

hipotesis yang dirumuskan yaitu negatif. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh 

yang berbunyi kompetensi komite audit dapat mengurangi keterjadian audit 

report lag diterima. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang berlatar 

belakang pendidikan akuntansi/keuangan, maka keterjadian audit report lag 

dapat semakin berkurang. Hal tersebut dikarenakan anggota komite audit 

yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan memiliki 

kapabilitas yang lebih dalam membantu jalannya proses audit sehingga 

auditor dapat menyelesaikan kerjanya tepat waktu. Selain kapabilitas yang 

lebih, dengan lebih banyaknya anggota komite audit yang berlatar belakang 
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pendidikan akuntansi/keuangan, komite audit dapat lebih maksimal dalam 

menciptakan good corporate governance. Karena mengingat tugas dari 

komite audit adalah membantu dewan komisaris  dalam menjalankan 

tugasnya, maka apabila anggota komite audit didominasi oleh yang berlatar 

belakang pendidikan akuntansi/keuangan, mereka dapat lebih melengkapi 

dan memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan sehingga 

terciptanya good corporate governance tersebut. Good corporate 

governance nantinya akan berguna untuk mengatasi masalah agensi yang 

dapat menjadi penyebab terjadinya audit report lag. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2013), dan Rianti & Sari (2014). Penelitian tersebut 

juga membuktikan bahwa kompetensi komite audit dapat mengurangi 

keterjadian audit report lag. 

 

 

 

 

 

 

 


