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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai kondisi dari masing-

masing variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran umum tentang kondisi 

perusahaan yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 659 

observasi dengan periode waktu penelitian tahun 2013-2017. Data tersebut masih 

belum normal sehingga membuang outliers hingga data menjadi normal. 

Berdasarkan hasil uji ulang normalitas didapat data normal sebanyak 215 sampel. 

Berikut adalah hasil statistik deskriptif data normal. 

Tabel 4.1. 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Dari tabel 4.1. tersebut dapat dilihat nilai minimum Audit Report Lag (ARL) 

sebesar 16,00 dan maximum 145,00. Hal ini menunjukkan bahwa Audit Report Lag 

minimal yang dimiliki oleh 215 perusahaan sampel berkisar 16 hari pada 

perusahaan Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan waktu terlama yang dimiliki adalah 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AUDLAG 215 16,00 145,00 83,474 9,448 

TENURE 215 1,00 11,00 3,307 2,041 

KOMIT 215 2,00 8,00 3,140 ,579 

INST 215 ,00 ,98 ,667 ,222 

COMINDEP 215 ,00 ,80 ,377 ,136 

FEE 215 7,72 10,00 8,717 ,406 

SOLV 215 ,01 20,71 ,605 1,406 

SIZE 215 4,98 9,02 6,589 ,949 

KOMP 215 ,00 1,00 ,800 ,401 

Valid N (listwise) 215     
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145 hari pada perusahaan Bakrie Telecom Tbk. Nilai mean 83,474 menunjukkan 

rata-rata Audit Report Lag dari 215 perusahaan sampel perusahaan sebesar 83 hari. 

Standar deviasi menunjukkan nilai penyimpangan yang terjadi adalah sebesar 

9,448. Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam Nomor KEP 346/BL/2011 tentang kewajiban penyampaian 

laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, tertulis laporan keuangan 

tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan  dalam rangka audit atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK 

dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 

semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013, 2014, 2015, 

2016, dan 2017 telah menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu 

karena rata-rata audit report lag sebesar 83,474 atau 83 hari walaupun ada beberapa 

yang melebihi dari waktu yang ditentukan karena nilai maksimal mencapai 145 

hari.  

Variabel TENURE memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maximum 

sebesar 11 yang artinya lamanya hubungan auditor dengan klien yang sama pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) paling sedikit 1 tahun dan 

paling lama 11 tahun. Nilai rata-rata audit tenure adalah sebesar 3,307. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan sampel memiliki rata-rata audit tenure perusahaan 

hampir mencapai 3 tahun. Nilai standar deviasi audit tenure sebesar 2,041. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik 

Akuntan Publik menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan 
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terhadap suatu entitas atau perusahaan publik oleh seorang akuntan publik dibatasi 

paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, sedangkan untuk kantor 

akuntan publik sudah tidak dibatasi.  

Nilai minimum variabel KOMIT adalah 2 dan maximum 8 dengan nilai rata-

rata yang didapat sebesar 3,140 yang artinya dari 215 perusahaan sampel, rata-rata 

memiliki jumlah komite audit 3 orang, sedangkan lainnya yang paling sedikit 

adalah 2 orang komite audit dan paling banyak adalah 8 orang komite audit. Nilai 

penyimpangan ditunjukkan dengan standar deviasi sebesar 0,579. Sesuai dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK/2015 tentang pembentukan dan 

pedoman pelaksanaan kerja komite audit, bahwa komite audit paling sedikit terdiri 

dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari 

luar emiten atau perusahaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 

dan 2017 sudah memiliki jumlah komite audit rata-rata 3 orang. 

Nilai variabel INST menunjukkan besarnya presentase modal saham yang 

dimiliki oleh outsider’s ownership. Jumlah presentase minimal modal saham pada 

perusahaan sampel adalah  0% dan jumlah presentase maksimum modal saham 

pada perusahaan sampel adalah 98%. Rata-rata presentase kepemilikan modal 

saham dari pihak institusi pada perusahaan sampel sebesar 66% dengan standar 

deviasi sebesar 22%. Jumlah rata-rata presentase kepemilikan institusional sebesar 

66%, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan lebih dari setengah 

modal saham yang dimiliki perusahaan merupakan saham yang dimiliki oleh pihak 
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institusi. Jumlah presentase minimum dimiliki oleh 4 perusahaan yaitu Bumi 

Teknokultura Unggul Tbk tahun 2014, PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk tahun 2015, Saranacentral Bajatama Tbk tahun 2017 dan PT Alfa Energi 

Investama Tbk tahun 2017 sebesar 0%, dan jumlah presentase maksimum dimiliki 

oleh Asuransi Jasa Tania Tbk tahun 2013 dan Gunawan Dianjaya Steel Tbk tahun 

2013 dan tahun 2015 yang mencapai 98% modal sahamnya merupakan kepemilikan 

institusional.  

Variabel COMINDEP memiliki rata-rata sebesar 0,377, nilai minimum 0,00 

dan nilai maksimum 0,80 serta nilai standar deviasi sebesar 0,136. Dari rata-rata 

proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa proporsi dewan 

komisaris independen pada suatu perusahaan sebesar 38%. Sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang penerapan tata kelola 

perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan 

perantara pedagang efek, bahwa persentase jumlah Komisaris Independen wajib 

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan 

Komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sudah memenuhi 

peraturan dari OJK tersebut karena rata-rata dewan komisaris independen sebesar 

0,377 atau 38% walaupun ada beberapa perusahaan yang belum mempunyai dewan 

komisaris independen.  

Variabel FEE memiliki nilai logaritma natural fee terendah sebesar 7,72 dan 

nilai logaritma fee tertinggi sebesar 10,00. Data dari 215 sampel perusahaan 

memiliki nilai mean sebesar 8,717 menunjukkan nilai logaritma natural fee dari 
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perusahaan sampel. Penyimpangan ditunjukkan dengan standar deviasi sebesar 

0,406.  

Rata-rata rasio solvabilitas (total debt to total assets) sebesar 0,605, dengan 

kisaran antara 0,01 hingga 20,71 dan standar deviasi 1,406. Tampak bahwa pada 

umumnya perusahaan mempunyai total hutang sebesar 61% dibandingkan total 

aktiva perusahaan. Itu artinya kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

hutangnya (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dari harta perusahaan 

relatif besar yaitu sebesar 61%.  

Variabel SIZE memiliki nilai minimum 4,98 dan maximum 9,02 untuk 

menunjukkan nilai log total aset terkecil dan terbesar dari 215 perusahaan sampel. 

Nilai mean sebesar 6,589 menunjukkan nilai log total aset rata-rata dari perusahaan 

sampel. Penyimpangan ditunjukkan dengan standar deviasi sebesar 0,949. 

Variabel KOMP memiliki nilai minimum 0,00 dan maximum 1,00 karena 

merupakan variabel dummy 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki anak 

perusahaan dan 1 untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Nilai mean 

sebesar 0,800 yang artinya 80% atau sebesar 172 perusahaan sampel mempunyai 

anak perusahaan. Standar deviasi menunjukkan nilai penyimpangan sebesar 0,401. 

 

4.2. Hasil Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

pengujian Kolmogrov-Smirnov terhadap masing-masing variabel. Normalitas data 



42 
 

 
 

pengujian hipotesis terjadi setelah menghilangkan 508 data penelitian yang ekstrim 

dari 723 menjadi 215 data. Hasil pengujian disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 
 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,057 723 ,000 ,982 723 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

 

Tabel 4.2 menunjukkan nilai p= 0,000 atau p < 0,05 yang berarti bahwa data 

tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi masalah ini maka dilakukan 

penghapusan data yang ekstrim (outliers) harus dihapus dan dilakukan pengujian 

ulang sampai data tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 
 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,060 215 ,059 ,974 215 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

Tabel 4.3 menunjukkan nilai signifikansi 0,059 atau p > 0,05 yang berarti 

bahwa data telah terdistribusi normal. Asumsi normalitas telah terpenuhi. 

 

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Hasil pengujian ini disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,772 1,820  ,974 ,331 

TENURE ,022 ,040 ,040 ,568 ,571 

KOMIT -,251 ,152 -,126 -1,654 ,100 

INST ,277 ,358 ,053 ,774 ,440 

COMINDEP 1,665 ,620 ,197 2,685 ,068 

FEE ,025 ,233 ,009 ,109 ,914 

SOLV -,077 ,056 -,093 -1,363 ,174 

SIZE -,025 ,098 -,020 -,249 ,803 

KOMP -,065 ,213 -,022 -,304 ,761 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa nilai signifikan dari semua variabel lebih besar 

dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas data. 

Asumsi heteroskedastistas terpenuhi. 

 

4.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya masalah 

multikolinearitas. Hasil pengujian ini disajikan dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 129,025 3,517  36,682 ,000   
TENURE ,178 ,077 ,038 2,318 ,021 ,935 1,069 

KOMIT -14,272 ,294 -,875 -48,602 ,000 ,790 1,265 

INST -1,335 ,692 -,031 -1,930 ,055 ,962 1,039 

COMINDEP -2,766 1,199 -,040 -2,308 ,022 ,851 1,176 

FEE -,305 ,450 -,013 -,678 ,499 ,684 1,461 

SOLV 2,950 ,109 ,439 27,130 ,000 ,979 1,021 

SIZE ,109 ,190 ,011 ,574 ,567 ,702 1,425 

KOMP ,951 ,412 ,040 2,310 ,022 ,840 1,191 

a. Dependent Variable: AUDLAG 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa nilai VIF dari semua variabel independen 

kurang dari 10, yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terdapat 

hubungan antar variabel independen. Asumsi multikolinearitas terpenuhi.  

 

4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Hasil pengujian ini disajikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,973a ,947 ,945 2,21251 1,949 

a. Predictors: (Constant), KOMP, SOLV, KOMIT, TENURE, INST, COMINDEP, SIZE, 
FEE 
b. Dependent Variable: AUDLAG 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa nilai DW adalah 1,949. Nilai du (n = 215; α = 

0,05; k = 8) sebesar 1,843. Dengan demikian, nilai DW sebesar 2,157 berada 
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diantara du dan 4-du, artinya regresi bebas autokorelasi. Asumsi autokorelasi 

terpenuhi.  

 

4.3. Hasil Analisis Regresi Berganda 

4.3.1 Hasil Fit Model 

Uji Fit Model digunakan untuk mengetahui apakah model yang sudah 

dibuat tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel dependen. Hasil uji Fit 

Model penelitian ini adalah:  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Model Fit 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 18093,198 8 2261,650 462,014 ,000b 

Residual 1008,412 206 4,895   

Total 19101,609 214    

a. Dependent Variable: AUDLAG 

b. Predictors: (Constant), KOMP, SOLV, KOMIT, TENURE, INST, COMINDEP, SIZE, FEE 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada tabel 4.7 terlihat nilai F sebesar 462,014 dan signifikansi 0,000. 

Perhitungan pada Ftabel dengan probabilitas 5%, nilai df1 = 215 dan df2 = 8, didapat 

nilai F sebesar 1,98. Dimana Fhitung 335,566 > Ftabel 1,99 dan nilai signifikansi 0,000 

lebih kecil dari significance level 0,05 (a=5%), yang berarti model regresi fit dan 

hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian.  
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4.3.2 Hasil Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengatur seberapa jauh model 

dalam menjelaskan variabel independen. Hasil koefisien determinasi penelitian ini 

adalah: 

Tabel 4.8 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,733a ,537 ,530 9,64369 

a. Predictors: (Constant), KOMP, TENURE, SOLV, INST, KOMIT, 

COMINDEP, FEE, SIZE 

b. Dependent Variable: AUDLAG 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui dan menilai kelayakan 

(goodnes-fit) dari suatu model regresi yang ditunjukkan oleh besarnya nilai 

Adjusted R2. Model regresi akan semakin baik jika nilai Adjusted R2nya mendekati 

satu. Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa model regresi mempunyai nilai 

Adjusted R2 sebesar 0,530. Ini berarti kedelapan variabel yaitu audit tenure, komite 

audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, fee audit, 

solvabilitas, ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan menjelaskan varians 

audit report lag sebesar 53% dimana sisanya sebesar 47% dijelaskan oleh faktor-

faktor yang lain. 

 

4.3.3 Hasil Uji t (Uji Hipotesis) 

Uji t menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. Uji ini menjadi acuan untuk mengambil 
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kesimpulan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Model regresi yang 

diajukan telah lolos uji asumsi klasik sehingga model ini sudah sianggap baik dan 

dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil uji t (uji hipotesis) pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis 
   

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Sig/2 Keterangan 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 129,025 3,517  36,682 ,000   

TENURE ,178 ,077 ,038 2,318 ,021 0,011 H1 ditolak 

KOMIT -14,272 ,294 -,875 -48,602 ,000 0,000 H2 diterima 

INST -1,335 ,692 -,031 -1,930 ,055 0,028 H3 diterima 

COMINDEP -2,766 1,199 -,040 -2,308 ,022 0,011 H4 diterima 

FEE -,305 ,450 -,013 -,678 ,499 0,250 H5 ditolak 

SOLV 2,950 ,109 ,439 27,130 ,000 0,000 Diterima 

SIZE ,109 ,190 ,011 ,574 ,567 0,284 Ditolak 

KOMP ,951 ,412 ,040 2,310 ,022 0,011 Diterima 

a. Dependent Variable: AUDLAG   

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

 

1. Hipotesis Pertama 

Pengaruh variabel Audit Tenure terhadap Audit Report Lag (AUDLAG) 

menunjukkan nilai signifikansi 0,021. Hipotesis satu arah dilakukan dengan 

membagi nilai signifikansi menjadi dua, sehingga 0,021/2 = 0,011. Nilai 

tersebut lebih kecil dari probabilitas 0,05 yang artinya signifikan. Namun, 

nilai beta menunjukkan hasil positif sebesar 0,178. sehingga H1 ditolak. 

Nilai beta positif menunjukkan bahwa variabel Audit Tenure ternyata 

memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan AUDLAG. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak karena Audit Tenure berpengaruh 

positif terhadap Audit Report Lag.  
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2. Hipotesis Kedua 

Pengaruh Ukuran Komite Audit (KOMIT) terhadap Audit Report Lag 

(AUDLAG) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji satu 

arah dengan membagi nilai signifikansi menjadi dua, yaitu 0,000/2 = 0,000. 

Nilai tersebut lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga H2 diterima. Nilai 

t negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah antara variabel Ukuran 

Komite Audit (KOMIT) dengan Audit Report Lag. Sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan untuk menguji adanya pengaruh negatif antara ukuran komite 

audit terhadap audit report lag. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

Ukuran Komite Audit (KOMIT) secara parsial memiliki pengaruh negatif 

terhadap Audit Report Lag (AUDLAG). 

 

3. Hipotesis Ketiga 

Pengujian variabel Kepemilikan Institusional (INST) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,055 dan nilai beta sebesar -1,335. Hasil uji satu arah 

dengan membagi nilai signifikansi menjadi dua, yaitu 0,055/2 = 0,028. Nilai 

signifikansi <0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan 

terhadap audit report lag, sehingga H3 diterima. Dengan demikian 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “semakin besar kepemilikan 

institusional maka semakin pendek audit report lag pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI” diterima. 
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4. Hipotesis Keempat 

Pengaruh Dewan Komisaris Independen (COMINDEP) terhadap Audit 

Report Lag (AUDLAG) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,022. Uji 

hipotesis satu arah dilakukan dengan membagi nilai signifikansi menjadi 

dua, yaitu 0,022/2 = 0,011. Nilai tersebut lebih kecil dari probabilitas 0,05, 

sehingga H4 diterima. Nilai t negatif menunjukkan adanya hubungan 

berlawanan arah antara variabel Dewan Komisaris Independen 

(COMINDEP) dengan variabel Audit Report Lag (AUDLAG). Maka 

kesimpulannya hipotesis keempat diterima karena variabel Dewan 

Komisaris Independen (COMINDEP) memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap Audit Report Lag (AUDLAG).  

 

5. Hipotesis Kelima 

Dari hasil olah data variabel Fee Audit (FEE) menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,499. Uji hipotesis satu arah dilakukan dengan 

membagi nilai signifikansi menjadi dua, yaitu 0,499/2 = 0,250. Nilai 

signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh 

signifikan dari variabel fee audit terhadap audit report lag. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H5 ditolak. 

 

6. Variabel Kontrol 

a. Dari hasil olah data diperoleh nilai sig sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. 
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b. Dari hasil olah data diperoleh nilai sig sebesar 0,284. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. 

c. Dari hasil olah data diperoleh nilai sig sebesar 0,011. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap 

audit report lag.  

 

4.4. Pembahasan Hasil Pengujian 

4.4.1 Pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Report Lag 

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi Audit Tenure menunjukkan 

angka 0,011 dengan nilai beta positif. Artinya, hipotesis 1 untuk variabel audit 

tenure yang berbunyi semakin lama masa perikatan auditor dengan kliennya akan 

semakin memperpendek lamanya audit report lag, ditolak.  

Audit Tenure  yang memiliki pengaruh positif pada audit report lag dapat 

dikaitkan dengan faktor independensi auditor. Hal itu disebabkan karena jika masa 

perikatan auditor semakin lama dapat menimbulkan kedekatan emosional antara 

auditor dan perusahaan dimana dapat memberikan peluang bagi kantor akuntan 

publik untuk mengulur waktu penyelesaian audit. Selain itu, audit tenure tidak 

dapat diindikasikan meningkat hanya karena masa perikatan audit yang lama antara 

kantor akuntan publik dan perusahaan. Karena untuk membangun pemahaman atas 

karakteristik bisnis dan operasional perusahaan harus dimulai dari awal kembali 

apabila auditor yang mengaudit berganti walaupun dari kantor akuntan publik yang 
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sama. Hal itu akan berdampak pada waktu penyelesaian audit yang meningkat atau 

audit report lag yang semakin panjang.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Diastiningsih dan Tenaya (2017) dan Praptika dan Rasmini (2016) 

yang menyatakan audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Namun 

tidak konsisten dengan penelitian Roynaldo dan Nuritomo (2017) dan Dewi dan 

Yuyetta (2014). 

 

4.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Audit Report Lag 

Vaiabel ukuran komite audit (KOMIT) memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,000, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis 2 

yang berbunyi “Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap audit report 

lag”, diterima. 

Perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam menyajikan laporan 

keuangan jika anggota komite audit semakin banyak. Hal itu dikarenakan komite 

audit memiliki wewenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi 

perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang 

diperlukan. Semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan akan 

meningkatkan kualitas kontrol internal perusahaan, karena proses dalam penyajian 

laporan keuangan diawasi dengan baik. Dengan adanya wewenang yang dimiliki 

komite audit untuk mengakses pendanaan perusahaan, dan dapat berkomunikasi 

langsung dengan karyawan, direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit 

internal, manajemen resiko, akan lebih cepat membantu auditor dalam menemukan 
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temuan auditnya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mempublikasikan laporan 

keuangan semakin singkat.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Lestari dkk (2017) dan Arifa 

(2013) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. Menurut Arifa (2013), semakin banyak anggota komite audit maka 

semakin efektif dan efisien bagi perusahaan dalam menyajikan laporan 

keuangannya karena pengendalian internalnya semakin kuat.  

 

4.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Report Lag 

Nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan institusional (INST) adalah 

0,028, dengan nilai beta negatif. Artinya, jika kepemilikan institusional semakin 

tinggi maka audit report lag akan semakin pendek. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 3 yang berbunyi “Kepemilikan institusional berpengaruh negatif”, 

diterima. 

Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi maka 

semakin pendek audit report lag. Pada analisis deskripsi penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata kepemilikan modal saham institusional pada sampel perushaaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 66%. Tingginya presentase yang 

mencapai >50% menjadi faktor utama mengapa besarnya presentase kepemilikan 

institusional dapat berpengaruh mengurangi audit report lag. Semakin besar 

kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi, maka semakin besar pula kekuatan 

dalam mempengaruhi perusahaan, sehingga memberikan tekanan pada perusahaan. 

Seperti adanya tuntutan dimana pihak pemegang saham institusional ingin 



53 
 

 
 

mengetahui rate of return dari modal saham yang dimiliki, kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen dan ketepatan investor dalam mengambil keputusan 

investasi. Salah satu contoh yang dapat ditunjukkan dari sampel perusahaan bahwa 

semakin besarnya presentase modal saham institusional akan mempercepat audit 

report lag, seperti Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2013 (74%) hanya memiliki 

audit report lag selama 16 hari. Sedangkan Bakrie Telecom Tbk tahun 2017 (42%) 

memiliki audit report lag 145 hari yang melewati batas maksimum penyampaian 

laporan keuangan auditan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Swami dan Latrini (2013), 

Ovami dan Lubis (2018) dan Darmawati dan Noor (2018) yang menyatakan bahwa 

semakin besarnya presentase kepemilikan institusional akan mempercepat audit 

report lag.  

 

4.4.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Audit Report Lag 

Hasil penelitian menunjukkan variabel dewan komisaris independen 

(COMINDEP) memiliki nilai signifikansi 0,011. Nilai signifikansi ini lebih kecil 

daripada probabilitasnya yaitu 0,05. Artinya, hipotesis 4 yang berbunyi “dewan 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap audit report lag” diterima.  

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris dari luar 

perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan perusahaan seperti hubungan 

kepemilikan saham, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan ataupun 

hubungan keluarga dengan anggota dewan lainnya, direksi, pemegang saham, bank 

atau yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen. 
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Dengan adanya pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen akan 

mengurangi penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen sehingga luas dan waktu pekerjaan audit dapat berkurang. Karena 

dewan komisaris independen harus memastikan prinsip-prinsip dan praktek good 

corporate governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik, seperti menjamin 

transparansi laporan keuangan perusahaan dan mengungkapkan transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. Sehingga, dewan 

komisaris independen harus benar-benar indepeden dan dapat mrnolak pengaruh 

keterlibatan dan tekanan pemegang sahma utama. Proporsi dewan komisaris 

independen yang tinggi dapat memberikan fungsi monitoring yang dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperpendek audit report lag. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dan terdukung 

secara empiris sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Faishal dan Hadiprajitno 

(2015), Swami dan Latrini (2013) dan Ovami dan Lubis (2018) yang berhasil 

membuktikan adanya pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris independen 

terhadap audit report lag.  

 

4.4.5 Pengaruh Fee Audit terhadap Audit Report Lag 

Hasil penelitian menunjukkan variabel fee audit (FEE) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,250. Nilai signifikansi ini lebih besar daripada 

probabilitasnya yaitu 0,05. Artinya, hipotesis 5 yang berbunyi “fee audit 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag” ditolak. 
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 Pada dasarnya fee audit ditentukan berdasarkan kontrak awal antara Kantor 

Akuntan Publik dan klien sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, 

jumlah staff yang dibutuhkan saat proses audit. Auditor harus menyelesaikan 

tugasnya sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik. Salah satunya adalah 

integritas. Integritas merupakan sikap mental auditor dalam melaksanakan 

pekerjaannya secara profesional. Sehingga, fee audit tidak berpengaruh dengan 

lamanya proses penyelesaian audit. Auditor dituntut untuk bersikap profesional 

dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan perusahaan karena berhubungan 

dengan nama baik auditor dan kantor akuntan publik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Lestari dan Latrini (2018) dan Pinatih 

dan Sukartha (2017) yang menjelaskan bahwa besar 

kecilnya jumlah fee audit tidak mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit 

karena auditor harus senantiasa bersikap profesional. Namun, penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian Apriayanti dan Santosa (2014) yang mengatakan bahwa 

fee audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag.  

 

4.4.6 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Audit Report Lag 

1. Pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag 

Pada penelitian ini nilai sig solvabilitas sebesar 0,000 yang berarti 

solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. Semakin tinggi 

tingkat solvabilitas (total debt to total asset), maka semakin 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan 

keuangan sehingga meningkatkan kehati-hatian auditor dalam 
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mengaudit, hal tersebut mengakibatkan auditor membutuhkan waktu 

yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Lianto dan Kusuma (2010), Sastrawan dan 

Latrini (2016), dan Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa 

solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag.  

 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag 

Pada penelitian ini nilai sig ukuran perusahaan sebesar 0,284 yang 

berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Penelitian ini mendukung penelitian Aryandra dan Mauliza (2018) yang 

menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. 

 

3. Pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap audit report lag 

Pada penelitian ini nilai sig kompleksitas perusahaan sebesar 0,011 yang 

berarti kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. 

Adanya kompleksitas perusahaan mencerminkan tingginya kerumitan 

dalam pengauditan laporan keuangan karena pos-pos yang diperiksa 

menjadi lebih kompleks, sehingga ada kecenderungan proses audit 

menjadi lebih lama. Penelitian ini mendukung penelitian Ariyani dan 

Budiartha (2014), Hariani dan Darsono (2014) dan Isnaini (2017) yang 

mengatakan kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap audit 

report lag.  


