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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitihan ini menguji pengaruh Opini Audit, Reputasi KAP, 

Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Kontingensi terhadap Audit report lag 

dengan ukuran perusahan, profitabilitas dan solvabilitas sebagai variabel 

kontrol. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2019. 

Berdasarkan hasil pengumpulan sampel menggunakan metode purposive 

sampling dengan 3 kriteria yakni perusahaan yang secara konsisten terdaftar di 

BEI selama periode 2015 sampai 2019, memiliki tahun buku yang berakhir pada 

31 Desember dan laporan keuangan yang dipublikasi memiliki data yang 

lengkap untuk digunakan dalam proyeksi setiap variabel dalam penelitian. 

Maka  diperoleh total sampel yang berjumlah 2.553 perusahan. 

4.1.2.1. Analisis Statistik Deskriptif  

4.1.2.2.Variabel Audit report lag  

Audit report lag merupakan variabel yang diukur menggunakan variabel 

dummy. Perusahan yang tidak mengalami audit report lag atau perusahaan 

yang melaporkan laporan audit-nya kurang dari 120 hari sesuai dengan 

ketentuan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 diberi kode 0 dan jika perusahaan 

tersebut mengalami audit report lag maka diberi kode 1. 
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Tabel 4. 1 Frekuensi Audit report lag 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2.339 91,6 91,6 91,6 

1 214 8,4 8,4 100,0 

Total 2.553 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dideskripsikan dengan total data 

unit analisis 2.553 perusahaan, terdiri dari 214 perusahan yang mengalami 

audit report lag dan 2.339 perusahaan yang tidak mengalami audit report lag. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat sekitar 8,4%  dari 100% yang mengalami 

audit report lag  sedangkan 91,6%  tidak mengalami audit report lag. Sehingga  

dapat dikatakan bahwa dengan persentasi 91,6%  menujukan bahwa sebagian 

besar perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 – 2019 

tidak mengalami audit report lag dan mentaati peraturan OJK Nomor 

29/POJK.04/2016.  

4.1.2.3.Variabel Opini Audit 

Opini audit dalam penelitian ini diproyeksikan dengan nilai dummy 1 dan 0. 

Untuk perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion) diberi nilai 1, sedangkan jika mendapatkan opini di luar dari 

unqualified opinion diberi nilai 0. Variabel opini audit disajikan dalam tabel 

4.2 tentang frekuensi variabel sebagai berikut  
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Tabel 4. 2 Frekuensi Opini Audit 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 35 1,4 1,4 1,4 

1 2.518 98,6 98,6 100,0 

Tot

al 

2.553 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dideskripsikan dengan total data unit 

analisis 2.553  perusahaan, terdiri dari 2.518 perusahan atau sekitar 98,6%  

yang memiliki opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dan 35 

perusahan atau 1,4 %  yang mendapatkan opini di luar dari unqualified opinion.  

Sehingga  dapat dikatakan bahwa dengan persentasi 98,6%  menujukan bahwa 

sebagian besar perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2015 – 2019 miliki laporan audit yang baik karena mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion).  

4.1.2.4.Variabel Reputasi KAP 

Reputasi KAP dalam penelitian ini diproteksi menggunakan variabel 

dummy. Untuk perusahaan yang bekerjasama dengan KAP Big Four dalam 

mengaudit laporan keuangannya diberi nilai 1, dan untuk perusahaan yang 

menggunakan KAP non Big Four diberi nilai dummy 0. Frekuensi data variabel 

reputasi KAP disajikan sebagai berikut  



15 
 

Tabel 4. 3 Frekuensi  Reputasi KAP 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Va

lid 

0 1.678 65,7 65,7 65,7 

1 875 34,3 34,3 100,0 

Total 2.553 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dengan total data 

unit analisis 2.553 perusahaan, terdapat 875 perusahan atau sekitar 34,3%  yang 

diaudit  KAP Big four dan 1.678 perusahan atau 65,7% yang diaudit bukan oleh 

KAP Big four. Sehingga  dapat dikatakan bahwa dengan persentasi 65,7%  

menujukan bahwa sebagian besar perusahan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2015 – 2019 miliki laporan audit yang  diaudit oleh non 

KAP Big four. 

 

4.1.2.5. Variabel Kompleksitas Operasi Perusahaan  

Dalam penelitian ini tingkat kompleksitas operasi perusahaan diukur 

berdasarkan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh entitas/perusahaan. 

Deskriptif statistik kompleksitas operasi perusahan sebagai berikut 

Tabel 4. 4 Deskriptif statistik Kompleksitas Operasi Perusahaan 
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 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

SUB 2.553 0 162 8,98 14,638 

Valid N 

(listwise) 

2.553     

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Tabel 4.4 Menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel kompleksitas 

operasi perusahaan pada seluruh perusahan yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 

2019 dengan total 2.553 perusahaan, hasil yang diperoleh adalah nilai 

maksimum-nya sebesar 162 entitas anak yang dimiliki oleh PT Berlian Laju 

Tanker Tbk tahun 2015 Sedangkan untuk nilai minimum-nya 0 atau tidak 

memiliki entitas anak sama sekali yang didapat dari 696 perusahan. Nilai rata-

rata yang dimiliki adalah 8,98 yang dan standar deviasi 14,638 yang 

menunjukan bahwa data tersebar dengan baik. Sehingga  dapat dikatakan 

sebagian besar perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2015 – 2019 rata rata memiliki anak perusahan yang menjadi bagian dalam 

operasi perusahan tersebut yang mengharuskan juga ikut serta dalam proses 

audit dengan rata rata tingkat kompleksitas operasi perusahaannya 9 anak 

perusahaan.   

4.1.2.6. Variabel Kontingensi 

Dalam penelitian ini kontingensi dihitung menggunakan variabel dummy 

dimana untuk perusahaan yang tidak melaporkan kontingensi diberi kode 0, 
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sedangkan perusahaan yang melaporkan kontingensi diberi kode 1 (Tedja, 

2012). Frekuensi data variabel kontingensi disajikan sebagai berikut  

Tabel 4. 5 Frekuensi  Kontingensi 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

0 1.825 71,5 71,5 71,5 

1 728 28,5 28,5 100,0 

Tot

al 

2.553 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dengan total 

data unit analisis 2.553 perusahaan, terdapat 728 perusahan atau sekitar 

28,5% yang melaporkan kontingensi dalam laporan keuangannya dan 1.825 

perusahan atau 71,5% yang tidak melaporkan kontingensi. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa dengan tingkat persentasi 71,5% yang tidak 

melaporkan kontingensi, menunjukan banyak perusahaan yang belum 

mencantumkan kontinjensi dalam laporakan keuangannya, hal ini menurut  

PSAK 57 tahun 2018 dapat disebabkan karena unsur kontinjensinya tidak 

material atau belum memenuhi syarat sebagai kontinjensi dan harus 

dipastikan lagi.  
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4.1.2.7. Variabel Ukuran Perusahan  

Ukuran perusahan diukur melalui total asset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Total asset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat dari 

jumlah aset yang tercantum dalam laporan keuangan perusahan.yang 

selanjutnya dihitung menggunakan logaritma natural untuk memperkecil 

terjadinya fluktuatif data berlebihan. Deskriptif statistik ukuran perusahan 

sebagai berikut. 

Tabel 4. 6 Deskriptif Statistik Ukuran Perusahan 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

SIZE 2.553 15 37 28,20 2,220 

Valid N 

(listwise) 

2.553     

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel ukuran 

perusahan  pada seluruh perusahan yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019 

dengan unit analisis 2.553, hasil yang diperoleh adalah nilai maksimum-nya 

sebesar Ln total 37 yang dimiliki oleh PT. Charoen Pokphand Tbk Indonesia 

tahun 2015. Sedangkan untuk nilai minimum-nya dimiliki oleh PT. Bisi 

International Tbk dengan nilai Ln total asetnya 15 tahun 2018. Nilai rata-

rata yang dimiliki adalah 28,20 yang berarti bahwa rata-rata ukuran 

perusahan yang adalah sebesar 28,20 dan standar deviasi 2,220 yang 
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menunjukan bahwa data tersebar cukup baik. Dengan nilai rata rata total 

aset 28,20 menunjukan bahwa rata rata perusahan yang terdaftar di BEI 

tahun 2015 – 2019  menurut ketentuan BAPEPAM Nomor 11/PM/2011 

merupakan jenis perusahan besar.  

4.1.2.8.Variabel Profitabilitas  

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio 

return on total aset (ROA) dengan rumus laba bersih dibagi aktiva. 

Deskriptif statistik variabel profitabilitas adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. 7 Deskriptif Statistik Profitabilitas 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PROFIT 2.553 ,0000 3,9300 ,07589503 ,179982344 

Valid N 

(listwise) 

2.553     

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel 

profitabilitas pada seluruh perusahan yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 

2019, hasil yang diperoleh adalah nilai minimum-nya sebesar 0,000000 atau 

0,000000025 atau yang dimiliki oleh PT. Pikko Land Development tahun 

2018. Sedangkan untuk nilai maksimum-nya dimiliki oleh PT. Capitalinc 

Investment sebesar 3,930 tahun 2016. Nilai rata-rata  yang dimiliki adalah 

0,758 yang berarti bahwa rata-rata  profitabilitas adalah sebesar 0,758 dan 
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standar deviasi 0,7933 yang menunjukan bahwa data tersebar dengan baik. 

Dengan nilai rata rata  profitabilitas 0,758 menunjukan bahwa rata rata 

perusahan yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019  mampu menghasilkan 

laba bersih sekitar 0,758 dari aset perusahaannya. Atau dengan kata lain 

setiap setiap satu rupiah dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba 

bersih sebanyak 75%. Sehingga dapat dikatakan kemampuan dalam 

pemanfaatan aset untuk mendapatkan laba cukup baik.  

4.1.2.9. Variabel Solvabilitas 

Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah utang terhadap 

jumlah aktiva perusahaan yakni dengan menggunkan rasio debt to total 

asset. Deskriptif statistik variabel solvabilitas adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. 8 Deskriptif Statistik Solvabilitas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel solvabilitas 

pada seluruh perusahan yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019, hasil yang 

diperoleh adalah nilai minimum-nya sebesar 0,00000 atau 0,000033004 

 

 N 

Minimu

m Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

SOLV 2.553 ,0000 19,5100 ,52835488 ,535694072 

Valid N 

(listwise) 

2.553     
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yang dimiliki oleh PT. Bentoel International Investama Tbk 2018. 

Sedangkan untuk nilai maksimum-nya dimiliki oleh PT Telkomsel Oke Tbk 

sebesar 19,51 tahun 2016. Nilai rata-rata  yang dimiliki adalah 0,528 yang 

berarti bahwa rata-rata solvabilitas  adalah sebesar 0,527 dan standar deviasi 

0,534 yang menunjukan bahwa data tersebar dengan baik. Dengan nilai rata 

rata  profitabilitas 0,527 menunjukan bahwa rata rata perusahan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019  dari total aset yang dimiliki sebesar 

0,527 didanai oleh kreditur, hal ini menunjukan bahwa rata rata perusahaan 

dalam kondisi aman atau solvable. 

4.1.3. Analisis Regresi Logistik  

Dalam penerapan uji regresi logistik tidak perlu melakukan asumsi 

normalitas dengan demikian maka uji normalitas. Tahap pengujian regresi 

logistik meliputi menilai kelayakan model fit (overall fit model), menguji 

kelayakan model regresi (goodness of fit test), koefisien determinasi (R2), tabel 

klasifikasi, uji multikolinieritas, serta estimasi parameter 

4.1.3.1.Uji Kelayakan Model Regresi (Overall Fit) 

Dalam melakukan regresi logistik yang pertama dilakukan adalah menilai 

overall fit model terhadap data. Tujuannya untuk menilai kelayakan model 

adalah agar dapat mengetahui apakah model yang dihipotesiskan layak (fit) 

ataukah sebaliknya. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

HA: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 
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Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -

2LogL. Pengujian model ini membandingkan nilai dari -2LogL block number 

= 0 dengan nilai -2LogL block number = 1. Selisih dari perbandingan nilai 

kedua nilai ini yang akan memperlihatkan bahwa model yang dihipotesiskan 

dalam penelitian fit dengan data yang digunakan. Jika terjadi penurunan Log 

Likelihood akan menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian semakin  

baik. Berikut uji kelayakan model regresi  : 

Tabel 4. 9  Hasil Uji Keseluruhan Model -2logl  Tahap Awal 

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficient

s 

Constant 

Step 0 1 1.597,464 -1,665 

2 1.476,090 -2,228 

3 1.470,593 -2,381 

4 1.470,571 -2,391 

5 1.470,571 -2,392 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 1.470,571 

c. Estimation terminated at iteration number 

5 because parameter estimates changed by 

less than ,001. 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa diperoleh nilai -2LogL sebesar 1.470,571 

yang dilihat pada kolom kedua baris terakhir tabel. Model akan dinyatakan fit 

jika terjadi penurunan -2LogL block number = 1. Berikut merupakan hasil uji 

kelayakan model -2LogL block number = 1. 

Tabel 4. 10 Hasil Uji Keseluruhan Model -2logl Tahap Akhir 

 

 

Iteration 

-2 Log 

Likelihood 

Coefficients 

Consta

nt 

Opini 

Audit 

Rep. 

KAP 

Komplek

sitas  

Kontinj

ensi SIZE Profit Solv 

Step 

1 

1 
1.553,339 -,768 -1,166 -,223 ,001 -,161 ,010 ,143 ,125 

2 
1.402,480 -1,277 -1,599 -,533 ,003 -,388 ,026 ,255 ,208 

3 
1.386,620 -1,710 -1,702 -,827 ,004 -,613 ,041 ,292 ,268 

4 
1.385,928 -1,832 -1,713 -,926 ,004 -,689 ,045 ,296 ,282 

5 
1.385,926 -1,838 -1,714 -,932 ,004 -,694 ,045 ,296 ,282 

6 
1.385,926 -1,838 -1,714 -,932 ,004 -,694 ,045 ,296 ,282 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 1.470,571 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 
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Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Tabel 4.10  menunjukkan bahwa hasil -2LogL block number = 1 mengalami 

penurunan 84,645. Hasil ini diperoleh dari selisih antara -2LogL block 

number = 0 sebesar 1.470,571 dengan -2LogL block number = 1 sebesar 

sebesar 1.385,926. Penurunan ini menunjukkan bahwa model regresi baik 

atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

4.1.3.2.Hosmer and Lemeshow’s Test (Goodness-of-fit-test) 

Kelayakan model regresi dinilai menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test. Pengujian dilakukan dengan melihat chi-square dengan 

nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. Hasil pengujian yang terdapat pada tabel 

4.11 menunjukkan nilai chi-square sebesar 13,904 dan signifikan-nya sebesar 

0,084. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian lebih besar dari 

0,05 yang berarti bahwa model penelitian ini dapat diterima atau fit (layak) 

karena cocok dengan data observasi-nya. Maka dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa  opini audit, reputasi KAP, kompleksitas operasi perusahaan 

kontingensi, ukuran perusahan, profitabilitas, dan solvabilitas secara simultan 

berpengaruh terhadap audit report lag  

Tabel 4. 11 Hosmer and Lemeshow Test (Goodness-of-fit-test) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 13,904 8 ,084 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 
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4.1.3.3. Koefisien Determinasi (Nagelke R Square)  

Nilai merupakan Nagelke R Square nilai yang menunjukkan besarnya 

variabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 

penelitian ini. Berikut adalah hasil koefisien determinan: 

Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi (Nagelke R Square)  

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 1.385,926a ,033 ,074 

a. Estimation terminated at iteration number 6 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Tabel 4.12 menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi pada model 

regresi logistik setelah ditambahkan variabel kontrol dengan nilai Nagelke R 

Square mengalami peningkatan dengan nilai 0,074 ini berarti variabilitas 

variabel dependen dijelaskan sebesar 7,4% oleh variabel independen dan 

kontrol dimana untuk 92,6% variasibilitasnya dari variabel dependen 

dijelaskan oleh variabel lain. 

4.1.3.4.Parameter dan Interpretasi-nya 

Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi logistik yang dilakukan 

terhadap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi hasil 

pengujian dengan nilai signifikansi α (0,05). Apabila nilai signifikansi 

dibawah 0,05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi 

diatas 0,05 maka hipotesis ditolak. Estimasi parameter yang menunjukan 

hubungan antar variabel, dan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen disajikan dalam tabel berikut  

Tabel 4. 13 Uji Variabel in the Equation 

  

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Sig/2 

Step 

1a 

Opini Audit -1,714 ,375 20,924 1 ,000 ,180 0,0000 

Rep. KAP -,932 ,198 22,079 1 ,000 ,394 0,0000 

Kompleksitas  ,004 ,005 ,616 1 ,432 1,004 0,216 

Kontinjensi -,694 ,207 11,235 1 ,001 ,499 0,0005 

SIZE ,045 ,038 1,431 1 ,232 1,046 0,116 

Profit  ,296 ,296 1,003 1 ,317 1,345 0,1585 

Solv  ,282 ,152 3,440 1 ,064 1,326 0,032 

Constant -1,838 1,128 2,653 1 ,103 ,159 0,0515 

a. Variable(s) entered on step 1: Opini Audit, Rep. KAP 

Kompleksitas,Kontinjensi, SIZE, Profit, Solv 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0 tahun 2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :  

1) H1 : Opini audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 
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Pengaruh opini audit terhadap audit report lag menunjukan nilai 

signifikan 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan 

berpengaruh signifikan, dengan beta yang dimiliki negatif yang 

menunjukan adanya hubungan berlawanan arah dengan nilai - 1,714. 

Sehingga H1 diterima dengan kesimpulan opini audit berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. 

2) H2 : Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Pengaruh reputasi KAP terhadap audit report lag menunjukan nilai 

signifikan 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan 

berpengaruh signifikan, dengan beta yang dimiliki negatif yang 

menunjukan adanya hubungan berlawanan arah dengan nilai – 0,932. 

Sehingga H2 diterima dengan kesimpulan reputasi KAP berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. 

3) H3: Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif pada audit 

report lag. 

Pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit report lag 

menunjukan nilai signifikan 0,216 nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga 

dinyatakan tidak berpengaruh signifikan, dengan beta yang dimiliki 

positif yang menunjukan adanya hubungan searah dengan nilai 0,004. 

Sehingga H3 ditolak dengan kesimpulan kompleksitas operasi 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

4) H4: Kontingensi berpengaruh positif pada audit report lag.  
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Pengaruh kontingensi terhadap audit report lag menunjukan nilai 

signifikan 0,005 nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan 

berpengaruh signifikan, namun beta yang dimiliki negatif yang 

menunjukan adanya hubungan tidak searah dengan nilai -0,694. 

Sehingga H3 ditolak dengan kesimpulan kontingensi berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa dari 

keempat hipotesis yang diajukan, yang diterima adalah H1 dan H2 sedangkan 

H3 dan H4 ditolak. Dimana variabel opini audit dan reputasi KAP terbukti 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap audit report lag sedangkan 

kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan kontingensi 

tidak berpengaruh positif. Berikut merupakan ringkasan hasil uji hipotesis. 

Tabel 4. 14 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

NO Hipotesis Sig. Hasil 

1 

H1 : Opini audit berpengaruh 

negatif terhadap audit report 

lag. 

0,0000 

Diterima 

 

2 

H2 : Reputasi KAP 

berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag. 

0,0000 Diterima 

3 

H3: Kompleksitas operasi 

perusahaan berpengaruh 

positif pada audit report lag. 

0,216 Ditolak 
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4 

H4: Kontingensi berpengaruh 

positif pada audit report lag. 

0,0005 Ditolak 

Sumber : Data yang diolah tahun 2021 

Model persamaan regresi logistik yang terbentuk dari hasil tersebut adalah 

sebagai berikut : ARL = -1,828 + -1,714 OPINI + -0,932 KAP + 0,004 SUB + -

0,694 KON + 0,045 SIZE + 0,296 Profit + 0,282 Solv + ε 

3.5. Pembahasan  

4.1.4. Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Report Lag  

Pengaruh opini audit terhadap audit report lag menunjukan nilai 

signifikan 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan berpengaruh 

signifikan, dengan beta yang dimiliki negatif yang menunjukan adanya 

hubungan berlawanan arah dengan nilai - 1,714. Sehingga H1 diterima atau opini 

audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan yang mendapat opini audit unqualified opinion akan cenderung  

mengalami audit report lag yang rendah dibandingkan  perusahan yang 

mendapat opini audit diluar dari opini wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion) dikarenakan  laporan keuangan perusahaan tidak menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kondisi perusahaan serta tidak 

teransparan. Sehingga membuat auditor independen membutuhkan waktu yang 

lama dalam mengaudit guna menilai kewajaran dari transaksi teransaksi yang 

tercatat dalam perusahaan dan membetuhkan waktu untuk menegosiasikan opini 

tersebut serta berkonsultasi  dengan auditor senior untuk meyakinkan opini 

tersebut. Dengan demikian berdampak pada tingginya audit report lag. 
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Perusahaan yang mendapat unqualified opinion akan cenderung menyampaikan 

laporannya sesegera mungkin karena dianggap sebagai good news yang dapat 

menarik calon investor untuk berinvestasi, hal ini tentu menyebabkan audit 

report lag yang lebih pendek. Sedangkan bagi perusahaan yang mendapat opini 

selain unqualified opinion akan membutuhkan waktu yang lebih banyak auditor 

dalam mengaudit terlebih jika ada pembatas pembatas yang mengharuskan 

auditor menggunakan alternatif lain yang lebih panjang dan lama, hal ini sejalan 

dengan juga dengan  penelitihan  M & Butar (2020), Sulistyani & Safawi (2019),  

Susianto (2017), Dewangga & Laksito (2015) dan Komang et al., (2014). 

4.1.5. Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Audit Report Lag 

Pengaruh reputasi KAP terhadap audit report lag menunjukan nilai 

signifikan 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan berpengaruh 

signifikan, dengan beta yang dimiliki negatif yang menunjukan adanya 

hubungan berlawanan arah dengan nilai – 0,932. Sehingga H2 diterima dengan 

kesimpulan reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini 

menunjukan bahwa KAP yang tergolong dalam Big Four memiliki sumber daya 

yang jumlahnya banyak serta kinerja yang baik, proses pengerjaanya pun 

didukung oleh dana dan sistem yang canggih dan kerjasama dengan 

internasional, dengan kemampuan ini umumnya perusahaan akan memberikan 

insentif yang tinggi kepada KAP Big Four tersebut agar dapat mengaudit dengan 

cepat dan baik hal ini membuat audit report lag yang dimiliki oleh perusahan ini 

semakin kecil. Jika suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik yang 

tergolong dalam Big 4 akan cenderung melaporkan laporan keuangannya lebih 
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cepat. Selain untuk menarik perhatian investor, hal ini juga disebabkan karena 

KAP Big 4 terkenal memiliki sumber daya yang baik dalam menjalankan 

profesionalisme auditor dan memiliki sarana pendukung yang baik yang 

mempercepat pelaksanaan proses audit, hasil ini sejalan dengan penelitihan 

Mazkiyani & Handoyo (2017) dan Pramaharjan & Cahyonowati (2015).  

4.1.6.  Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Audit 

Report Lag 

Pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit report lag 

menunjukan nilai sig sebesar 0,216 nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga 

dinyatakan tidak berpengaruh maka H3 ditolak dengan kesimpulan kompleksitas 

operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini 

menunjukan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kompleksitas operasi 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya  audit report lag 

yang dialami oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

2.553 sampel, rata rata kompleksitas operasi perusahaan sebesar 9 entitas anak 

sedangkan rata rata yang mengalami audit report lag sebesar 91,6% dan yang 

tidak mengalami audit report lag hanya 8,4%. Untuk perusahan dengan tingkat 

kompleksitas operasi perusahaan tertinggi yakni Berlian Laju Tanker tahun 2015 

sebanyak 162 entitas anak,  jangka waktu auditnya hanya 74 hari. Sedangkan 

untuk perusahan yang tingkat kompleksitas operasi perusahaanya rendah atau 

tidak memiliki entitas anak sama sekali, dari 696 perusahan dua diantaranya 

yakni perusahan dengan kode BIMA tahun 2015 yakni 75 hari dan perusahan 

dengan dengan kode PRUS tahun 2015 yang mengalami audit report lag dengan 
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total 165 hari.   Hal ini menunjukan bahwa kompleksitas operasi perusahan tidak 

dapat menjadi faktor penyebab terjadinya audit report lag. Karena  meskipun 

perusahan mempunyai jaringan koordinasi dan operasional yang rumit akibat 

banyaknya anak perusahan yang dimiliki, atau tidak memiliki anak perusahan 

sama sekali, semuanya ini kembali lagi pada kemampuan dari  sistem informasi 

akuntansi perusahaan, tata kelola perusahan, sistem teknologi informasi 

perusahaan, dan pengendalian internal perusahaan, apakah sudah memadai 

untuk membantu melancarkan proses audit perusahan tersebut atau tidak. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kompleksitas operasi perusahan tidak menjadi 

faktor yang mendorong terjadinya audit report lag yang dialami perusahan. Ini 

sejalan dengan penelitian Ramdhani et al. (2020) dan  Dewi & Challen (2018) 

yang menyatakan bahwa  audit report lag disebabkan faktor lain seperti  sistem 

informasi akuntansi perusahaan, tata kelola perusahan perusahaan, sistem 

teknologi informasi perusahaan, dan pengendalian internal perusahaan dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kompleksitas operasi perusahan  tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Namun  tidak sejalan dengan penelitian  

M & Butar (2020) dan G. A. N. P. Dewi & Suputra (2017). 

4.1.7. Pengaruh Kontingensi Terhadap Audit Report Lag 

Pengaruh kontingensi terhadap audit report lag menunjukan nilai 

signifikan 0,005 nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan 

berpengaruh signifikan, namun beta yang dimiliki negatif yang menunjukan 

adanya hubungan tidak searah dengan nilai -0,694. Sehingga H4 ditolak 

secara statistik dengan kesimpulan kontingensi berpengaruh negatif terhadap 
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audit report lag. Hal ini menunjukan adanya hubungan berlawanan arah 

antara pelaporan kontinjensi dan audit report lag, itu berarti perusahan yang 

melaporkan kontinjensi, akan semakin pendek audit report lag-nya. Hal ini 

dikarenakan perusahan dalam menyusun laporan keuangan, akan  berusaha 

memenuhi semua ketentuan akuntansi yang berlaku agar dapat menyajikan 

laporan keuangan yang baik dan relevan dengan cara telah menyiapkan 

terlebih dahulu berkas-berkas yang dapat mendukung penyajian informasi 

dalam laporan keuangan tersebut salah satunya  menyiapkan berkas-berkas 

guna menilai pelaporan kontinjesi sesuai dengan ketentuan pada PSAK 57. 

Sehingga dengan adanya berkas dan informasi pendukung yang sudah 

disediakan terlebih dahulu oleh perusahan ini, tidak menyulitkan auditor 

dalam menilai perisitiwa kontinjensi dan menyelesaikan produr audit, 

sehingga perusahan akan semakin pendek audit report lag. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kontingensi berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag, yang berarti perusahan yang melaporkan kontinjensi, akan 

semakin pendek audit report lag-nya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Sulistyani & Safawi (2019) yang menyatakan bahwa kontingensi 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag  disebabkan karena perusahan 

biasanya telah terlebih dahulu meyiapkan berkas berkas pendukung yang 

dengan demikian tidak menyulitkan auditor dalam menilai perisitiwa 

kontinjensi sehingga dapat memperpendek audit report lag-nya. Namun 

penelitihaan ini tidak sejalan dengan penelitian Tedja (2012) dan G. A. N. P. 

Dewi & Suputra (2017). 
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4.1.8. Peran Variabel Kontrol Terhadap Audit Report Lag  

Untuk variabel ukuran perusahaan nilai sig menunjukan angka  0,116 lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag ini berarti ukuran perusahaan tidak dapat 

berperan sebagai variabel kontrol dalam menetukan panjang atau pendeknya 

audit report lag yang dialami perusahaan.  

Untuk variabel kontrol profitabilitas niai signya 0,1585 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa profitabilitas  tidak berpengaruh terhadap audit report lag ini 

berarti profitabilitas tidak dapat berperan sebagai variabel kontrol dalam 

menetukan panjang atau pendeknya audit report lag yang dialami perusahaan.  

Sedangkan untuk variabel kontrol solvabilitas nilai signya 0,032 sehingga 

dapat dinyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit 

report lag ini berarti solavabilitas dapat berperan sebagai variabel kontrol dalam 

menetukan panjang atau pendeknya audit report lag yang dialami perusahaan. 

Dengan demikian maka variabel yang mampu berperan sebagai variabel 

kontrol dalam penelitihan ini hanya solvabilitas karena berpengaruh signifikan 

terhadap audit report lag sedangkan variabel ukuran perusahan dan profitabilitas 

tidak mampu berperan sebagai variabel kontrol karena tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag.  

 

 

 

 

 


