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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory (Teori Agensi) 

Menurut Hayes, Wallage, dan Gortemaker, (2014) Teori agensi 

merupakan suatu penjelasan tentang hubungan kerja di dalam sebuah 

entitas. Hubungan tersebut terjadi ketika ada kontrak antara principal 

dan agent. Principal diperankan oleh investor, dimana principal 

memberikan wewenang kepada agent yang diperankan oleh manajer. 

Agent atau manajer tersebut bertanggung jawab untuk mengelola 

entitas dan mengambil keputusan, kemudian agent bertanggung jawab 

untuk melaporkan hasil kinerja tersebut ke principal, khususnya 

tanggung jawab pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan 

keuangan. 

Kontrak kerja tersebut dapat memicu terjadinya conflict of 

interest antara manajer dan investor. Principal atau investor 

mengharapkan kesejahteraan atau return yang tinggi atas investasi 

yang dilakukan, hal tersebut dicerminkan dengan nilai saham yang 

tinggi. Agent akan berupaya memperoleh penghargaan dari principal 

dengan cara mewujudkan keinginan investor tersebut. Perbedaan 

kepentingan atau conflict of interest tersebut dapat memicu manajer 
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untuk melakukan manipulasi terhadap laporan kinerjanya atau hanya 

melaporkan beberapa informasi saja. Perbedaan informasi antara 

agent dan principal tersebut atau yang dikenal dengan asymetric 

information adalah permasalahan yang timbul akibat adanya 

hubungan agent dan principal Hayes, Wallage, dan Gortemaker, 

(2014). 

 

2.1.2 Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Teori sinyal merupakan suatu pengumuman yang 

dipublikasikan agar memberikan sinyal bagi penanam modal untuk 

mengambil keputusan berinvestasi. Keuntungan dan kerugian yang 

dihasilkan oleh entitas akan menjadi berita baik dan buruk di pasar 

modal, dimana keuntungan akan memberikan sinyal positif yang akan 

menarik investor begitu pula sebaliknya. Teori sinyal mengemukakan 

tentang dorongan entitas memberikan informasi kepada pihak 

eksternal. Asimetri informasi yang dimiliki oleh pihak internal dan 

eksternal entitas mendorong entitas untuk mempublikasikan informasi 

yang dimiliki. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan 

informasi yang wajib dipublikasikan.  

Menurut Faishal & Hadiprajitno (2015), informasi yang entitas 

berikan akan direspon oleh pasar sebagai sinyal good news atau bad 

news secara langsung. Teori sinyal bermanfaat sebagai akurasi dan 

ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan keuangan ke publik. 
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Semakin lama audit report lag menyebabkan kurang bergunanya 

informasi dalam mengambil keputusan karena informasi kehilangan 

sifat relevan. 

2.1.3 Komite Audit 

Keberadaan Komite Audit pada entitas publik di Indonesia 

secara resmi dimulai saat ditandai dengan keluarnya Keputusan OJK 

No. 55/POJK.04/2015 perihal: Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Pada bagian ini dinyatakan bahwa 

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung 

jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan 

tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen adalah 

anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau 

Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  Di bagian lain peraturan 

ini juga disebutkan bahwa Komisaris Independen sekaligus menjabat 

sebagai ketua Komite Audit. Di Indonesia melihat betapa pentingnya 

keberadaan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan 

kualitas pengelolaan entitas, maka serangkaian ketentuan mengenai 

Komite Audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut :  

a. Pedoman Good Corporate Governance  yang menganjurkan 

semua entitas di Indonesia memiliki Komite Audit.  

b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang menganjurkan 

entitas-entitas publik memiliki Komite Audit, sebagaimana 
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diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-

41/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Peraturan Nomor 

IX.1.5 : Pembentukkan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit.  

c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua entitas yang 

listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.  

d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang 

mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.  

e. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang 

mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit. (Purwati, 

2006) 

2.1.4 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan 

perusahaan. Laporan keuangan harus disusun sesuai standar yang 

berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Kualitas 

informasi keuangan dapat dinilai dari karakteristik kualitatif informasi 

keuangan tersebut. 

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Dalam IFRS (2015), karakteristik laporan keuangan yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh pemakai 

laporan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat dipaham 
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Dapat dipahami memiliki arti bahwa informasi keuangan dapat 

dipahami oleh stakeholder, dengan asumsi mereka memiliki 

pengetahuan terkait ekonomi, bisnis, dan akuntansi. 

b. Relevan 

Relevan memiliki arti bahwa informasi mampu mempengaruhi 

atau memberikan perbedaan pada keputusan ekonomi stakeholder. 

c. Keandalan 

Keandalan memiliki arti bahwa informasi bebas dari pengertian 

yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan 

stakeholder sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

d. Dapat dibandingkan 

Informasi keuangan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, atau 

dibandingkan dengan industri sejenis. 

 

2.1.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK/2016 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2016 mengenai 

penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau entitas publik. Untuk 

memberikan informasi yang cepat dan relevan bagi pengguna laporan 

keuangan suatu emiten, OJK mewajibkan bagi seluruh entitas yang 

terdaftar di pasar modal untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan 

secara tepat waktu dan disertai dengan laporan auditor independen dan 
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disampaikan tanggal laporan keuangan tahunan. Berdasarkan peraturan 

OJK laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari (Komisioner & 

Jasa, 2016) : 

a. Laporan posisi keuangan (neraca) 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan perubahan ekuitas 

d. Laporan keuangan pada awal periode komparatif, jika entitas 

publik menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan 

e. Catatan atas laporan keuangan 

Laporan keuangan yang telah diwajibkan oleh OJK diharuskan 

tepat waktu, apabila dalam penyampaian laporan keuangan tahunan entitas 

publik mengalami keterlambatan dengan tanggal yang sudah ditetapkan 

maka entitas publik tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 

OJK Nomor 29/POJK/2016 yang berisi tentang sanksi ketika entitas 

melakukan pelanggaran dari peraturan Bursa Efek, dikenakan sanksi oleh 

Bursa Efek dengan ketentuan : 

a) Peringatan tertulis I, keterlambatan penyampaian laporan keuangan (30 

hari) terhitung sejak berakhirnya batas tanggal penyampaian laporan. 

b) Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000, apabila hari kalender 

ke-31 hingga hari kalender ke-60 entitas belum menyampaikan laporan 

keuangan sesuai ketentuan. 
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c) Peringatan tertulis III dan denda tambahan sebesar Rp 150.000.000, 

apabila sejak hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-91 sejak 

batas lampaunya penyampaian laporan keuangan entitas belum 

memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangannya. 

d) Penghentian sementara perdagangan efek entitas tercatat di Bursa, 

apabila dimulai dari hari kalender ke-91 entitas belum memenuhi 

kewajiban penyampaian laporan keuangan pada Bursa Efek. 

 

2.1.6 Pengauditan (Auditing) 

2.1.6.1 Pengertian Pengauditan (Auditing) 

Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berkaitan 

dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian 

ekonomi untuk menentukan derajat kesesuaian antara asersi 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada stakeholder. (Hayes 2014: 

10). 

2.1.6.2 Tujuan Audit 

1) Memperoleh assurans yang memadai terkait laporan keuangan 

secara keseluruhan bebas dari salah saji material baik karena 

fraud atau error, sehingga memungkinkan auditor untuk 
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menyatakan opini terkait laporan keuangan secara keseluruhan 

telah disajikan sesuai standar. 

2) Melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikan 

sebagaiamana yang disyaratkan oleh ISA, sesuai dengan 

temuan-temuan auditor (Hayes, 2014). 

2.1.6.3 Jenis Audit 

   Menurut Hayes (2014: 13-14), terdapat tiga jenis audit 

berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit yaitu: 

a) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan merupakan proses pemeriksaan 

kewajaran laporan keuangan oleh seorang auditor independen, 

untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun 

sesuai standar yang berlaku. 

b) Audit Kesesuaian (Complience Audit) 

Audit kesesuaian adalah proses pemeriksaan atas laporan 

keuangan klien untuk memastikan bahwa pihak yang diaudit 

telah mengikuti prosedur atau aturan yang ditetapkan oleh 

pihak yang berwenang yaitu seperti manajemen, kreditor, dan 

lembaga pemerintah.  

c) Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional adalah pemeriksaan atas prosedur dan 

metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk 
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mengevaluasi efisiensi, efektifitas operasi perusahaan. Hasil 

akhir audit operasional yang dilakukan auditor berupa 

rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi. 

2.1.6.4  Klasifikasi Auditing 

a) Auditing Eksternal 

Auditing eksternal merupakan suatu pengendalian yang 

memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk 

pihak luar entitas yang diaudit. Auditor yang melakukan audit 

eksternal pada suatu entitas adalah pihak luar entitas yang 

independen. Audit ini bertujuan untuk memberikan pendapat 

mengenai kewajaran informasi laporan keuangan. 

b) Auditing Internal 

Auditor internal bekerja untuk suatu perusahaan. Auditor 

internal melakukan audit kepatuhan dan operasional di suatu 

perusahaan 

c) Auditing Sektor Publik 

Auditing sektor publik adalah pihak pemerintah yang 

melakukan pemeriksaan terhadap organisasi pemerintah yang 

memberikan jasanya kepada masyarakat. 

2.1.6.5  Pengertian Audit report lag 

Menurut Hayes (2014: 3), audit report merupakan alat 

komunikasi formal untuk memberikan informasi kepada pihak-
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pihak berkepentingan tentang apa yang dilakukan auditor dan 

kesimpulan yang dicapai atas audit laporan keuangan. Laporan 

auditor harus berisi suatu pernyataan pendapat atas laporan 

keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi, bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Menurut Hayes (2014: 

3-5), dalam melaksanakan tugas audit, auditor mempunyai 

tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit, 

sedangkan manajemen entitas bertanggung jawab atas laporan 

keuangan entitas dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sehat, membangun pengendalian intern, serta melaksanakan 

kewajiban mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan 

transaksi yang konsisten dalam laporan keuangan. Dalam 

melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor bertujuan untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan 

entitas bebas dari salah saji material, yaitu berupa kekeliruan, 

kecurangan atau pelanggaran hukum. 

Menurut Tambunan (2014), audit report lag adalah 

lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku (akhir tahun fiskal) hingga tanggal 

diterbitkannya laporan keuangan auditan. Menurut Ashton, 

Willingham, & Elliott (2014) dalam Togasima & Christiawan 

(2012) Audit report lag adalah panjangnya waktu akhir tahun fiskal 

suatu entitas dengan tanggal yang tertera dalam laporan audit. 
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Ketepatan waktu entitas dalam mempublikasikan laporan keuangan 

kepada stakeholder tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan auditnya. Dengan kemungkinan yang 

ada, auditor tidak dapat menyelesaikan dengan tepat waktu, 

sehingga auditor mengeluarkan laporan keuangan yang terlalu 

lama dan mengakibatkan stakeholder ragu akan kualitas informasi 

yang dipublikasikan  

Menurut Dura (2017) Batas waktu pada akhir periode 

akuntansi dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit oleh 

seorang auditor dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi 

laporan keuangan yang dipublikasikan, dengan demikian ketepatan 

waktu pelaporan merupakan catatan penting dalam laporan 

keuangan yang memadai. Pengguna informasi tidak hanya 

memiliki informasi keuangan yang relevan dan pembuatan sebuah 

keputusan, tetapi informasi laporan keuangan harus bersifat baru. 

Laporan keuangan seharusnya disajikan pada interval waktu yang 

tepat guna dapat menjelaskan perubahan yang terjadi dalam sebuah 

entitas yang memungkinkan adanya perubahan informasi dalam 

membuat prediksi dan pengambilan keputusan. Menurut Sartika 

(2017), keterlambatan penyampaian laporan keuangan bisa 

mengidentifikasi adanya masalah, yaitu kesalahan dan kecurangan 

dalam laporan keuangan entitas sehingga auditor memerlukan 

waktu yang lama dalam penyelesaian audit. Ketepatan waktu 
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dalam penyampaian laporan sangat penting karena penyampaian 

laporan keuangan bukan hanya berpengaruh pada nilai dan kualitas 

laporan keuangan namun juga dapat membawa reaksi negatif dari 

pasar. Menurut  (Azizah & Kumalasari, 2012), Audit report lag 

dapat diukur dari tanggal tutup buku entitas sampai tanggal laporan 

auditor independen. 

Tanggal laporan audit atau tanggal publikasi laporan 

keuangan merupakan tanggal ketika laporan keuangan disajikan 

kepada publik. Menurut (Listiana & Susilo, 2012) pada tanggal 

tersebut laporan keuangan auditan secara lengkap sudah dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan. 

2.1.7 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit report lag 

2.1.7.1  Profitabilitas 

Menurut Tiono dan Jogi (2012) profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio 

profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

tersebut. Rasio profitabilitas berbanding lurus dengan laba yang 

diperoleh entitas. Rasio profitabilitas yang umum digunakan adalah 

ROA (Return on Assets), ROI (Return on Investments), ROE 

(Return on Equity), ROS (Return on Sales). 

2.1.7.2  Solvabilitas 
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Menurut Horne & John M. Wachowicz (2016) solvabilitas 

adalah kemampuan entitas menyelesaikan kewajiban jangka 

panjang. Rasio solvabilitas (Debt to Assets Ratio, Debt to Equity 

Ratio) dapat digunakan untuk mengetahui tingkat solvabilitas suatu 

entitas. Menurut Sartika (2017), Suatu entitas yang solvable berarti 

bahwa entitas tersebut mempunyai asset atau kekayaan yang cukup 

untuk membayar semua utang-utangnya, begitu pula sebaliknya 

entitas yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk 

membayar utang utangnya disebut insolvable. 

 

2.1.7.3   Likuiditas 

  Menurut Horne & John M. Wachowicz (2016) likuiditas 

menunjukan kemampuan entitas untuk memenuhi utang jangka 

pendek. Menurut Dura (2017), entitas yang memiliki tingkat 

likuiditas yang tinggi memiliki risiko yang lebih kecil terhadap 

kemungkinan terjadinya gagal bayar atas utang jangka pendek yang 

dimiliki entitas. 

2.1.7.4.  Ukuran Perusahaan 

Menurut Tiono dan Jogi (2012) dan Christian Noverta 

Togasima dan Christiawan (2012), Ukuran perusahaan 

menunjukan besar kecilnya sebuah entitas. Suatu entitas dapat 

dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang 
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seperti total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan 

sebagainya. semakin besar aset suatu entitas maka akan semakin 

besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan 

suatu entitas maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan 

semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula entitas 

dikenal oleh masyarakat.  

Berdasarkan peraturan UU No.20 Tahun 2008 (DPR, 

2008), menyatakan bahwa entitas kecil dan menengah berdasarkan 

aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva 

tidak lebih dari sepuluh miliyar, sedangkan entitas besar adalah 

badan hukum yang total aktivanya diatas sepuluh milyar, tidak 

termasuk tanah dan bangunan. 

2.1.7.5.  Ukuran KAP 

Menurut Tiono dan Jogi (2012) kualitas auditor adalah 

gabungan probabilitas pendeteksian dan pelaporan kesalahan 

laporan keuangan yang material. KAP yang lebih besar, kualitas 

audit yang dihasilkan juga lebih baik. Kualitas audit yang baik akan 

menghasilkan reputasi auditor yang baik pula. Saat ini KAP besar 

yang terkenal di seluruh dunia dikenal dengan The Big Four.  

KAP Big Four yang ada di Indonesia adalah: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan 

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan 
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2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang 

bekerjasama dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja. 

3. KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP 

Purwantono, Sungkoro dan Surja. 

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan 

KAP Satrio Bing Eny & Rekan 

KAP big-4 mampu memperoleh penghasilan lebih besar 

dibandingkan KAP non big-4. Pendapatan yang besar dapat 

digunakan untuk mempekerjakan lebih banyak, dan meningkatkan 

kualitas SDM di semua tingkatan manajemen dalam KAP. Dengan 

pelatihan tersebut, SDM KAP Big Four lebih up date terhadap 

peraturan-peraturan yang ada sehingga mampu meningkatkan 

kredibilitas KAP itu sendiri. Dengan sumber daya yang besar pula 

memungkinkan KAP big-4 untuk melakukan tinjauan atas proses 

audit untuk ke-2 kalinya apabila diperlukan.  

2.1.7.6  Karakteristik Komite Audit  

Menurut (Purwati, 2006) pengertian komite audit adalah 

salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan 

bertanggung jawab kepada dewan komisaris terkait memastikan 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten 

dan memadai oleh para eksekutif. Komite audit merupakan salah 

satu unsur kelembagaan dalam konsep Good Corporate 
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Governance yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi 

dalam tingkat penerapannya. Keberadaan komite audit diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal entitas, serta 

mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang 

pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang 

optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya. 

Karakteristik komite audit dapat diproksikan dengan Bapepam 

(2004): 

1. Independensi Komite Audit  

2. Rapat Komite Audit 

3. Kompetensi Komite Audit 

4. Jumlah Anggota Komite Audit 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

Penulis, dan 

Tahun 

Asal 

Negara 

Variabel Sampel Metodologi Kesimpula

n dan 

Saran 

Lianto dan 

Kusuma 

(2010) 

Indonesia Variabel 

Independen : 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan, 

Jenis Industri 

28 

perusahaan 

consumer 

goods 

industry dan 

11 

perusahaan 

multifinance 

Regresi 

Linear 

Berganda 

-

Profitabilita

s, 

Solvabilitas

, Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan 

berpengaru

h terhadap 
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Variabel 

Dependen : 

Audit Delay 

Audit 

Report Lag 

- Jenis 

Industri 

tidak 

berpengaru

h terhadap 

Audit 

Report Lag 

 

Saran : 

Perlu 

Penambaha

n Variabel 

(Tidak 

dijelaskan 

secara 

spesifik 

jenis 

variable 

yang 

ditambah) 

Listiana dan 

Susilo (2012) 

Indonesia Variabel 

Independen : 

Tipe Laporan 

Keuangan, 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Rasio utang 

Perusahaan, 

Pergantian 

Auditor. 

Variabel 

Dependen : 

Audit Report 

Lag 

71 firm-

years yang 

termasuk 

dalam 

LQ45 tahun 

2009-2010 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Tipe 

Laporan 

Keuangan, 

Rasio utang 

berpengaru

h terhadap 

Reporting 

Lag. 

Profitabilita

s, Likuiditas 

dan 

Pergantian 

Auditor 

tidak 

berpengaru

h terhadap 

Reporting 
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Lag. 

 

Saran : 

disarankan 

menambah 

variable 

Greta dan Rutji 

(2012) 

Indonesia Variable 

Independen : 

Ukuran 

Perusahaan, 

Ukuran KAP, 

Kepemilikan 

saham, Laba 

Rugi, 

Profitabilitas, 

Debt to 

Quality, Debt 

to Total 

Asset 

 

Variabel 

Dependen : 

Audit Report 

Lag 

124 

perusahaan 

manukactur 

go public 

yang 

terdaftar di 

BEI tahun 

2007-2009 

Regresi 

Linear 

Berganda 

- Laba Rugi 

perusahaan 

berpengaru

h terhadap 

Audit 

Report Lag. 

- Ukuran 

Perusahaan, 

Ukuran 

KAP, 

Struktur 

Kepemilika

n, 

Profitabilita

s, Debt to 

Quality, 

Debt to 

Total Asset 

berpengaru

h terhadap 

Audit 

Report Lag. 

 

Saran : 

disarankan 

menambah 

variable 

Azizah dan 

Kumlasari 

(2012) 

Indonesia Variabel 

Independen : 

Profitabilitas, 

Rasio 

Hutang, 

Ukuran 

34 

perusahaan 

consumer 

goods 

industry dan 

71 

Regresi 

Linear 

Berganda 

- 

Profitabilita

s, Ukuran 

Perusahaan 

berpengaru

h terhadap 
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Perusahaan, 

Jenis Industri 

perusahaan 

 

Variabel 

Dependen : 

Audit Report 

Lag 

perusahaan 

multifinance 

Audit 

Report Lag. 

- Rasio 

Hutang, 

Jenis 

Industri 

tidak 

berpengaru

h terhadap 

Audit 

Report Lag 

 

Saran : 

Perlu 

Penambaha

n Variabel 

Tiono dan C 

(2012) 

Indonesia 

 

Variable 

Independen : 

Profitabilitas, 

Opini Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Jenis 

Industri, 

Reputasi 

KAP 

 

Variable 

Dependen : 

Audit Report 

Lag 

600 

Perusahaan 

yang 

terdaftar di 

BEI 2009-

2011 

Regresi 

Linear 

Berganda 

-

Profitabilita

s, Ukuran 

Perusahaan, 

Reputasi 

KAP, dan 

Opini Audit 

tidak 

mempengar

uhi Audit 

Report Lag 

- Jenis 

Industri 

berpengaru

h terhadap 

ARL. 

Saran : 

Perlu 

Penambaha

n Variabel 

(Tidak 

dijelaskan 

secara 
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spesifik 

jenis 

variable 

yang 

ditambah) 

Togasima dan 

Christiawan 

(2012) 

Indonesia Variabel 

Independen : 

Profitabilitas, 

Reputasi 

KAP, 

Solvabilitas, 

Jenis 

Industri, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Opini Audit, 

Company 

Ownershi, 

Umur 

Perusahaan 

 

Variabel 

Dependen : 

Audit Report 

Lag 

349 

perusahaan. 

Menggunak

an data 

sekunder 

berupa 

laporan 

keuangan 

dan laporan 

audit 

perusahaan 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel 

Opini audit, 

ukuran 

perusahaan 

dan umur 

perusahaan 

terbukti 

mempengar

uhi audit 

report lag 

 

Variabel 

profitabilita

s, jenis 

industri, 

reputasi 

KAP, 

solvabilitas 

dan 

company 

ownership 

tidak 

berpengaru

h  

 

Saran : 

Perlu 

Penambaha

n Variabel 

(Tidak 

dijelaskan 

secara 

spesifik 

jenis 

variable 
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yang 

ditambah) 

 

Siwy (2012) Indonesia  Variable 

Independen : 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Opini Audit, 

Ukuran KAP, 

Perpindahan 

KAP 

 

Variabel 

Dependen : 

Audit Report 

Lag 

Perusahaan 

manufaktur 

dan dagang 

go public 

yang 

terdaftar 

pada BEI 

pada tahun 

2008-2010 

Regresi 

Linear 

Berganda 

-

Profitabilita

s dan Opini 

berpengaruh 

terhadap 

Audit 

Report Lag 

- Ukuran 

Perusahaan, 

Ukuran 

KAP dan 

perpindahan 

KAP tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Audit 

Report Lag 

 

Saran : 

Perlu 

Penambaha

n Variabel 

(Tidak 

dijelaskan 

secara 

spesifik 

jenis 

variable 

yang 

ditambah) 

Aditya (2012) Indonesia Variable 

Independen : 

Independensi 

Komite 

Audit, Rapat 

Komite 

Audit, 

Kompetensi 

402 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

pada  

tahun 2010 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Independen

si Komite 

Audit, 

Rapat 

Komite 

Audit, 

Kompetensi 

Anggota 
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Anggota 

Komite 

Audit, 

Jumlah 

Anggota 

Komite Audit 

Komite 

Audit, 

Jumlah 

Anggota 

Komite 

Audit 

berpengaruh 

Negatif 

terhadap 

Audit 

Report Lag 

Sari dan 

Ghozali (2014) 

Indonesia Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Ukuran KAP, 

dan Rapat 

Komite Audit 

Variabel 

Dependen: 

Audit Report 

Lag 

96 

Perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEI 2010-

2012 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Size 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

audit report 

lag (H3 

diterima)  

Rapat 

komite 

audit 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

audit report 

lag (H6 

diterima) 

 

Saran: Perlu 

Penambaha

n Variabel 

(Tidak 

dijelaskan 

secara 

spesifik 

jenis 

variable 

yang 

ditambah) 

Habib, Borhan, 

Hedy, Shahin 

(2016) 

Internasio

nal 

Variable 

Independen : 

Ukuran 

Komite Audit 

dan 

Pertemuan 

Variasi 

dalam 

ukuran 

sampel, 

periode 

waktu, dan 

Meta-

Analysis 

- Ukuran 

Komite 

Audit dan 

Pertemuan 

Audit 

berpengaruh 
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Audit 

 

Variable 

Dependen : 

Audit Report 

Lag 

pengaturan. terhadap 

Audit 

Report Lag 

 

Tambunan 

(2014) 

Indonesia Variabel 

Independen: 

opini audit, 

pergantian 

auditor, 

ukuran 

Kantor 

Akuntan 

Publik  

  

Variable 

Dependen: 

audit report 

lag 

89 

perusahaan 

manufaktur 

(2010-2011) 

Regresi 

liniear 

berganda 

Kantor 

Akuntan 

Publik big 

four 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap 

audit report 

lag. Opini 

audit dan 

pergantian 

auditor 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

audit 

reporting 

lag. 

 

Saran: 

disarankan 

menambah 

variable dan 

jumlah 

sampel 

Dura (2017) Indonesia Independen: 

profitabilitas, 

likuiditas, 

solvabilitas 

dan ukuran 

perusahaan 

Dependen: 

audit report 

lag 

64 

Perusahaan 

(2013-2015)  

Regresi 

Liniear 

Berganda 

profitabilita

s, likuiditas, 

solvabilitas, 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

audit report 

lag 

 

Saran: 

disarankan 

menambah 

variable dan 
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jumlah 

sampel 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Profitablitas terhadap Audit Report Lag 

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan keberhasilan 

entitas dalam menghasilkan keuntungan. Berdasarkan teori agensi 

entitas yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi 

membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat 

dikarenakan manajemen menginginkan penyampaian kabar baik 

secepatnya kepada publik untuk menunjukan keberhasilan kinerja 

Sartika (2017) Indonesia Independen: 

profitabilita

s, 

solvabilitas, 

likuiditas 

Dependen: 

audit 

reporting 

lag 

20 

perusahaan 

perbankan 

periode 

(2011-2015) 

Regresi 

Liniear 

Berganda 

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Audit 

Reporting 

lag (H1 

diterima) 

variable 

solvabilitas, 

likuiditas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

audit 

reporting 

lag. 

 

Saran: 

menambah 

variable, 

dan jumlah 

data, 

memilih 

sector 

industry lain 
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manajer, dan diharapkan atas kinerja yang baik tersebut manajer akan 

mendapatkan reward. Auditor yang menghadapi entitas yang 

mengalami kerugian memiliki respon yang cenderung lebih berhati-

hati dalam melaksanakan proses audit.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Tiono & C (2012) dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa manajemen memperlakukan 

laporan keuangan secara berbeda apabila kinerja keuangannya tinggi 

atau rendah. entitas yang mengalami kerugian akan memberikan efek 

buruk terhadap reaksi pasar dan menyebabkan penurunan penilaian 

kinerja entitas. Hal tersebut menyebabkan entitas akan cenderung 

mengulur waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, dan 

sebaliknya. Sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh entitas maka audit report 

lag akan semakin berkurang. Atas dasar uraian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut. 

            Ha1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag. 

2.3.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Report Lag 

Solvabilitas menjelaskan kemampuan entitas untuk 

menyelesaikan utang jangka panjang. Solvabilitas dapat diukur 

dengan membandingkan total utang dengan total aktiva. Seorang 

manajer dituntut untuk memperoleh pendanaan bagi entitas, baik dari 

investor maupun kreditor. Untuk memperoleh pendanaan tersebut 
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entitas harus menunjukan kinerja keuangan yang baik dan 

menunjukan kemampuan untuk melunasi utang tersebut. Berdasarkan 

penjelasan sebelumnya, sesuai dengan teori agensi jumlah utang yang 

lebih besar terhadap aktiva akan meningkatkan kecenderungan 

kerugian, dan meningkatkan risiko gagal bayar. Sehingga muncul 

potensi bahwa manajer akan menutupi atau memanipulasi beberapa 

informasi yang akan berdampak pada waktu penyelesaian audit yang 

lebih lama. 

 Di sisi lain tingkat solvabilitas yang tinggi akan meningkatkan 

kehati-hatian auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit 

karena entitas dengan solvabilitas tinggi dinilai memiliki kondisi 

keuangan yang tidak baik cenderung dapat melakukan salah saji dan 

kebangkrutan. Sehingga penyelesaian proses audit laporan keuangan 

dapat tertunda. 

Menurut Lianto dan Kusuma (2010) jumlah utang yang lebih 

besar terhadap total Aktiva akan meningkatkan kecenderungan 

kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian Auditor terhadap 

laporan keuangan yang akan diaudit. Hal tersebut dapat menyebabkan 

penyelesaian audit laporan keuangan membutuhkan waktu yang lebih 

lama dan akan mengakibatkan keterlambatan dalam menyampaikan 

laporan keuangan kepada publik. Dari uraian diatas, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 

Ha2: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Audit Report Lag. 



36 
 

 

 

 

2.3.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Audit Report Lag 

Likuiditas adalah kemampuan entitas dalam menyelesaikan 

kewajiban jangka pendek. Berdasarkan teori agensi, manajer akan 

dituntut untuk mengelola likuiditas entitas, salah satunya untuk tujuan 

mencari pendanaan dari pihak luar atau kreditor agar entitas bisa tetap 

kompetitif. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa entitas 

memiliki kinerja yang baik sehingga pihak manajemen meminta 

auditor lebih cepat dalam menyelesaikan audit terhadap laporan 

keuangan, agar kabar baik tersebut dapat disampaikan dengan tepat 

waktu dan bermanfaat bagi stakeholder. 

Penelitian Listiana dan Susilo (2012), menyatakan bahwa 

entitas dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki risiko gagal 

bayar atas utang jangka pendek yang lebih kecil. Sehingga proses 

audit dituntut untuk diselesaikan dengan cepat agar berita tersebut 

dapat disampaikan kepada publik. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut. 

       Ha3: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag. 

 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Ukuran Perusahaan menunjukan besar kecilnya suatu entitas. 

Berdasarkan teori agensi kinerja seorang manajer akan selalu diawasi 
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oleh investor. Entitas yang besar cenderung lebih cepat menyelesaikan 

proses auditnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

manajemen entitas besar cenderung diberikan insentif untuk 

mengurangi audit report lag, dikarenakan entitas tersebut dimonitori 

secara ketat oleh stakeholder. Oleh karena itu, entitas yang besar 

cenderung menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk 

mengumumkan audit lebih awal.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Lianto dan Kusuma (2010), 

yang menyatakan ukuran entitas merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap audit report lag. Semakin besar nilai aktiva 

entitas maka akan semakin pendek audit report lag dan sebaliknya. 

Entitas besar juga memiliki sistem pengendalian internal yang baik 

sehingga memudahkan proses audit. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa entitas besar yang memiliki total aset yang tinggi dapat 

mengurangi proses audit yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

Ha4: Ukuran entitas berpengaruh negatif terhadap Audit Report 

Lag.  

 

2.3.5 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Report Lag 

Menurut Prabasari dan Merkusiwati (2017) entitas audit 

dengan reputasi Big Four cenderung mengurangi audit report lag 

karena memiliki keuangan yang baik untuk mendapatkan sumber daya 
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manusia dan material untuk menyelesaikan audit dalam waktu 

tertentu. Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik cenderung 

memiliki banyak sumber daya yang berkompeten untuk melaksanakan 

prosedur audit secara lebih efisien dan efektif sehingga laporan audit 

dapat terselesaikan tepat waktu. Rentang waktu penyelesaian audit 

dengan waktu yang singkat juga merupakan langkah KAP guna 

menjaga nama baiknya agar menjaga kepercayaan dari klien. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Tambunan, 2014) KAP 

big four pada umumnya memiliki tenaga spesialis yang khusus 

menangani kewajiban entitas publik dalam upaya penyampaian 

laporan keuangan sesuai dengan regulasi OJK, sehingga KAP big four 

biasanya lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan dibandingkan 

dengan KAP non big four. Menyelesaikan audit dengan tepat waktu 

merupakan cara KAP big four agar dapat mempertahankan reputasi 

mereka. 

 Ha5: Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap Audit Report 

Lag 

 

2.3.6 Pengaruh Audit Committee Expertise terhadap Audit Report Lag 

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-

29/PM/2004 dijelaskan bahwa salah seorang dari anggota komite audit 

harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, 

memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami 
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laporan keuangan, memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan 

perundang-undangan terkait lainnya. Anggota komite audit yang 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan 

dipandang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan entitas, 

dalam hal ini kaitannya dengan audit report lag, ketika kualitas 

laporan keuangan meningkat, kemungkinan salah saji dalam laporan 

keuangan kecil, sehingga proses audit yang dilakukan pihak eksternal 

lebih efisien, yang pada akhirnya menyebabkan pelaporan informasi 

keuangan dapat dilakukan lebih cepat. 

Dalam penelitian Purwati, (2006) disimpulkan bahwa 

kompetensi anggota komite audit mempengaruhi audit report lag 

secara negatif. Artinya, apabila komite audit yang memiliki 

background akuntansi atau keuangan meningkat, maka audit report 

lag akan berkurang. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ha6: Audit Committee Expertise Berpengaruh Negatif Terhadap 

Audit Report Lag. 

 

2.3.7 Pengaruh Audit Committee Independence terhadap Audit Report 

Lag 

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: 

Kep29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 
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(BAPEPAM, n.d.),  mensyaratkan jumlah anggota komite audit 

minimal terdiri dari 3 (tiga) anggota (satu anggota komisaris 

independen sebagai ketua dan 2 (dua) anggota dari luar entitas yang 

independen). Komite Audit ditunjuk oleh Dewan Direksi untuk 

membantu melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja manajemen 

khususnya terkait informasi keuangan. Berdasarkan teori agensi 

keberadaan Komite Audit berfungsi untuk melakukan pengawasan 

terkait kinerja manajemen. Apabila jumlah komite independen lebih 

banyak, maka proses pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal. 

Dalam penelitiannya (Purwati, 2006) menemukan bahwa 

independensi komite audit mempengaruhi audit report lag secara 

negatif. Semakin independen anggota komite audit, maka transparansi 

dalam melaksanakan fungsinya akan lebih baik, sehingga proses audit 

eksternal dapat lebih cepat karena semakin kecil tingkat salah saji 

laporan keuangan yang diperiksa. Berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha7: Independensi Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap 

Audit Report Lag.  

 

2.3.8 Pengaruh Audit Committee Meeting terhadap Audit Report Lag 

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-

29/PM/2004 mewajibkan komite audit melakukan rapat sekurang-
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kurangnya sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris yang 

ditentukan dalam anggaran dasar entitas. Berdasarkan teori agensi, 

komite audit dibentuk untuk mengawasi kinerja manajemen. Dalam 

menjalankan tugasnya Komite Audit biasanya perlu untuk 

mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (Yaputro 

& Rudiawarni, 2012) 

Komite audit juga dapat melaksanakan rapat eksekutif dengan 

pihak-pihak luar antara lain komisaris, manajemen senior, kepala 

auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat tersebut 

dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua 

anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas 

agenda dan materi pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan 

aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila 

komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat 

mengganggu kegiatan entitas, komite audit wajib melaporkan kepada 

dewan komisaris maksimal dalam sepuluh hari kerja.   

Penelitian (Sultana, Singh, & Zahn, 2014) menyatakan rapat  

komite audit dapat mengurangi audit report lag. Semakin sering 

anggota komite audit mengadakan rapat intensif, maka kualitas 

pelaporan yang dihasilkan baik, sehingga pelaksanaan audit oleh 

pihak eksternal lebih efisien. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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Ha8: Rapat Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Audit 

Report Lag. 

 

2.3.9 Pengaruh Audit Committee Size terhadap Audit Report Lag 

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: 

Kep29/PM/2004 mengatur bahwa jumlah anggota komite audit 

sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) anggota yang diketuai 

satu orang komisaris independen dan 2 (dua) anggota dari luar entitas 

yang independen terhadap entitas. Namun, jumlah anggota komite 

audit pada entitas publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini 

menimbulkan pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota 

komite audit dapat menaikkan kualitas dari laporan keuangan dan 

mengurangi audit report lag. Berdasarkan teori agensi, adanya komite 

audit merupakan suatu bentuk pengawasan investor terhadap kinerja 

manajemen, karena komite audit membantu peran Dewan Direksi 

dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan di bidang 

keuangan, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit 

maka cenderung untuk memiliki kekuatan yang lebih besar, menerima 

lebih banyak sumber daya, serta berhubungan positif dengan kualitas 

pelaporan keuangan (Sultana et al., 2014). Ketika kualitas laporan 

keuangan meningkat, kemungkinan salah saji didalam laporan 

keuangan kecil, sehingga penyelesaian auditnya lebih cepat. 
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Penelitian (Purwati, 2006) menyatakan bahwa jumlah anggota 

komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berarti 

dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah komite audit 

maka audit report lag akan berkurang. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha9: Jumlah Anggota Komite Audit Berpengaruh Negatif 

Terhadap Audit Report Lag. 
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2.4 Kerangka Konseptual 
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