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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam peneltian ini adalah entitas BUMN 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sampel yang dipilih berdasarkan 

kriteria yang sudah ditetapkan. Setelah melalui tahap seleksi dalam 

menentukan sampel, diperoleh 12 entitas yang memenuhi kriteria tersebut. 

Dengan demikian, jumlah sampel yang menjadi objek penelitian ini adalah 

sebanyak 48 (12 entitas x 4 tahun). Berikut ini adalah tabel rincian 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian 

 

No Keterangan 

Tahuan 

2014 - 

2017 

1 
Entitas BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014 - 2017 
22 

2 Entitas BUMN industri keuangan (5) 

3 
Entitas BUMN yang menggunakan Mata Uang selain Rupiah 

(Rp) 
(3) 

4 
Entitas yang mengalami kerugian, minimal satu tahun selama 

periode 2014 - 2017 
(2) 

 Jumlah entitas yang dijadikan sampel 12 

Jumlah sampel penelitian ( 12 entitas x 4 Tahun ) 48 
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4.2 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini melalui 3 tahapan, 

yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Tabel Statistik Deskriptif 

 n Min Max Mean 

AUD_LAG 48 22 71 49.50 

ROA 48 .01 .21 .0683 

DTA 48 .08 .84 .5329 

CR 48 .49 12.99 1.9942 

SIZE 48 2.928.480.366.

000 

198.484.000

.000.000 

35.725.064.165

.270.67 

AUD 48 0 1 .46 

COMP 48 .25 1.00 .4838 

INDP 48 .00 1.00 .5260 

MEET 48 4 70 23.83 

COMSIZE 48 2 6 3.67 

Sumber: Data output SPSS 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk 

menjelaskan karakteristik variabel-variabel dalam penilitian seperti 

minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Hasil analisis 

tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:  

Entitas SMBR (2017)  memiliki rentan waktu penyelesaian audit 

paling cepat dari entitas sampel yaitu selama 22 hari. Sedangkan entitas 



64 
 

 

 

yang membutuhkan penyelesaian waktu paling lama adalah entitas TLKM 

(2017) selama 71 hari. Nilai rata-rata menunjukkan 49.5, hal tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata entitas sampel tidak mengalami 

keterlambatan audit (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

29/POJK/2016), menyatakan bahwa entitas harus menyampaikan laporan 

keuangan yang telah diaudit kepada OJK selambat lambatnya akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA menunjukan dari 

48 sampel yang diteliti dapat dilihat bahwa entitas TINS (2015) memiliki 

nilai ROA dengan nilai paling rendah adalah sebesar 0.01, entitas tersebut 

memiliki kemampuan menghasilkan laba dengan menggunakan asset yang 

dimiliki sebesar 1%.  Sedangkan entitas PTBA (2017)  yang memiliki nilai 

ROA dengan nilai paling tinggi yaitu sebesar 0.21, entitas tersebut 

memiliki kemampuan menghasilkan laba dengan menggunakan asset yang 

dimiliki sebesar 21%. Sedangkan rata-rata entitas sampel mampu 

menghasilkan laba menggunakan asset yang dimiliki sebesar 6.83%. 

Variabel solvabilitas dihitung dengan menggunakan debt to total 

asset ratio (DTA) yaitu menghitung rasio utang yang dimiliki entitas 

terhadap total asset. Berdasarkan 48 sampel yang diteliti dapat dilihat 

bahwa entitas dengan nilai terendah adalah entitas SMBR (2014) yaitu 

sebesar 0.08, kemampuan entitas tersebut melunasi utang jangka panjang 

adalah paling rendah diantara seluruh sampel. Dengan nilai 0.08 maka 

dapat diartikan bahwa entitas tersebut memiliki 8% asset yang dibiayai 
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dari utang entitas. Nilai tertinggi adalah sebesar 0.84 yang dimiliki oleh 

ADHI (2014) yang berarti dengan nilai 0.84 maka dapat diartikan bahwa 

kemampuan entitas tersebut melunasi utang jangka adalah paling tinggi 

diantara seluruh sampel. Dengan nilai 0.84, maka dapat diartikan bahwa 

ADHI (2014) memiliki 84% asset yang dibiayai dari utang entitas. Nilai 

rata-rata entitas sampel memiliki perbandingan utang dan asset sebesar 

sebesar 0.5329 atau 53.29% . Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahan sampel memperoleh pembiayaan yang berasal dari utang. 

Variabel likuiditas yang dihitung dengan menggunakan current 

ratio (CR) yaitu menghitung kemampuan entitas untuk membayar utang 

jangka pendek. Berdasarkan 48 sampel yang diteliti dapat dilihat bahwa 

entitas dengan nilai terendah adalah sebesar 0.49 yang dimiliki oleh JSMR 

pada tahun 2015, berarti kemampuan entitas untuk membayar utang 

jangka pendek dengan menggunakan asset lancarnya yang paling rendah. 

Nilai 0.49 menjelaskan bahwa JSMR (2015) untuk setiap Rp.1 utang 

lancarnya dijamin oleh Rp.0.49 aset lancar. Nilai tertinggi adalah sebesar 

12.99  yang dimiliki oleh SMBR (2014) yang berarti kemampuan entitas 

untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan asset 

lancarnya yang paling tinggi. Nilai 12.49 menjelaskan bahwa SMBR 

(2014) untuk setiap Rp.1 utang lancarnya dijamin oleh Rp.12.49 aset 

lancar. Sedangkan nilai rata-rata entitas  sampel mempunyai kemampuan 

untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunaka asset 

lancarnya sebesar 1.9942. 



66 
 

 

 

Variabel ukuran entitas yang diukur dengan ln Lenth total aset 

entitas menunjukan bahwa dari 48 sampel yang diteliti dapat dilihat bahwa 

nilai terendah adalah sebesar 2.928.480.366.000 yang dimiliki oleh SMBR 

pada tahun 2014, angka tersebut menunjukkan bahwa asset SMBR sebesar 

2.928.480.366.000. Nilai tertinggi adalah sebesar 198.484.000.000.000  

yang dimiliki oleh TLKM pada tahun 2017, angka tersebut menunjukkan 

bahwa asset TLKM 198.484.000.000.000. Nilai rata-rata sebesar 

35.725.064.165.270,67 menunjukkan bahwa rata-rata entitas sampel 

merupakan entitas besar karena memiliki asset diatas 10.000.000.000 

menurut UU No.20 Tahun 2008. 

Variabel ukuran KAP (AUD) yang menggambarkan ukuran KAP 

menunjukan bahwa berdasarkan 48 sampel yang diteliti dapat dilihat 

bahwa AUD selama periode 2014-2017 menghasilkan rata-rata sebesar 

0.46 artinya sebesar 46% (22 Sampel) sampel menggunakan KAP Big 

Four, sedangkan sisanya 26 sampel menggunakan KAP Non-Big Four. 

Variable Komite Audit yang Kompeten (COMP) dapat diketahui 

bahwa entitas WTON (2014), PTBA (2014), TINS (2014, 2015, 2016), 

dan TLKM (2015) memiliki nilai terendah sebesar 0.25, dapat diartikan 

bahwa audit yang berkompeten pada entitas tersebut sebesar 0,25. 

Sedangkan KAEF (2014) memiliki nilai yang tinggi sebesar 1.00, yang 

berarti dengan nilai 1.00 dapat diartikan bahwa kompetensi auditor 

didalam entitas tersebut adalah yang paling tinggi dari sampel yang lain. 
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Variabel komite independen (INDP), dari semua sampel yang 

diteliti entitas TINS (2014, 2015), dan SMBR (2014, 2015) memiliki nilai 

yang rendah yaitu sebesar 0.00, berarti komite audit yang berasal dari 

pihak independen pada entitas-entitas tersebut tidak ada. Sedangkan nilai 

yang tinggi dengan nilai 1.00 adalah entitas WSKT (2016, 2017), WIKA 

(2015, 2017), dan SMGR (2016), berarti entitas tersebut seluruh komite 

audit merupakan pihak independen. 

Variabel pertemuan/meeting yang mengukur berapa banyak komite 

audit mengadakan rapat dalam satu tahun. Nilai yang paling rendah yaitu 

sebesar 4,  yang dimiliki oleh entitas SMGR (2017), SMBR (2014, 2015, 

2016), WTON (2014, 2015), TLKM (2014), sehingga pertemuan dalam 

satu tahun entitas-entitas tersebut sebanyak 4 kali pertemuan. Nilai yang 

paling tinggi dimiliki oleh entitas JSMR (2014) sebesar 70, dapat diartikan 

bahwa entitas tersebut mengadakan rapat sebanyak 70 kali dalam satu 

tahun.  

Variabel ukuran komite audit yang dilihat dari  jumlah anggota 

Komite Audit yang ada dalam satu entitas. Pada entitas ADHI (2014) 

memiliki nilai yang paling rendah yaitu 2, sehingga komite audit didalam 

entitas tersebut sebanyak 2 anggota. Sedangkan entitas WIKA (2014, 

2015), dan TLKM (2016, 2017) memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 

sebesar 6, dapat diartikan bahwa entitas-entitas tersebut mempunyai 

komite audit yang paling banyak yaitu sebanyak 6 anggota. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian 

terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini juga menggunakan 

uji normalitas dengan uji statistik non-parametric kolmogorov-

smirnov (K-S). Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, artinya data 

residual terdistribusi normal. Berikut hasil dari uji normalitas: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji One-Sample-Kolmogrov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 48 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 

Sumber: Data output SPSS 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas dengan menggunakan 

non-parametrik kolmogrov-smirnov diketahui bahwa data yang 

menjadi sampel penelitian terdistribusi normal, karena nilai 

signifikansi (Asymp. Sig.) yaitu 0.200 > 0.005. 

 

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara variable independen. Multikolineriatas dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation factor). 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Tolerance VIF Keterangan 

ROA 0.433 2.309 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

DTA 0.283 3.534 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

CR 0.514 1.945 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

SIZE 0.374 2.671 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

AUD 0.345 2.902 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

COMP 0.584 1.712 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

INDP 0.499 2.005 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

MEET 0.650 1.538 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

COMSIZE 0.723 1.383 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Sumber: Data output SPSS 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa seluruh variabel 

independen menunjukan nilai tolerance ≥ 0,010 dan nilai VIF≤ 10. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas 

dalam model regresi ini. 

 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi berguna untuk memastikan tidak terdapat korelasi 

antara kesalahan residual pada periode t dengan kesalahan residual 
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pada periode t-1 dalam model regresi linier. Dalam penelitian ini 

digunakan uji run test untuk melihat autokorelasi. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Asym. 

Sig 

Α Keterangan 

0.662 0.05 Tidak terjadi 

autokorelasi 

Sumber: Data output SPSS 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa run test menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0.662 > α (0.05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi. 

 

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variance dari residual observasi satu ke observasi 

lainnya berbeda. Berikut hasil grafik scatterplot dari uji 

heterokedastisitas: 
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Sumber: Data output SPSS 

Gambar 4.1 Scatterplot 

Dari gambar grafik scatterplot di atas tidak dapat dilihat sebuah 

pola yang jelas dan teratur, dan dapat dilihat bahwa pola titik-titik 

tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka 

kesimpulan yang didapat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.  

4.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) adalah untuk mengetahui presentase 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0.683 0.466 0.339 
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   Sumber: Data output SPSS 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi (Adjusted 

R Square) sebesar 0.339. Artinya audit report lag (variabel dependen) 

dapat dijelaskan oleh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran entitas, 

ukuran KAP, dan karakteristik komite audit yang diproksikan dengan 

audit committee independence, audit committee meeting, audit committee 

size, audit committee expertise (variabel independen) sebesar 33.9% 

sisanya sebesar 66.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian. 

 

4.2.4 Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi. Berikut 

hasil uji kelayakan regresi (Uji F): 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Anova 

α Sig. Keterangan 

0.05 0.002 Model regresi layak/fit 

         Sumber: Data output SPSS 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (0.002) < 

tingkat signifikansi / α (0.05). Sehingga, model regresi yang digunakan 

dalam penelitian layak atau fit digunakan.  
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4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

      Uji regresi linier berganda berguna untuk menguji variabel-variabel 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 

Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Arah 

Prediksi 

Coefficients p-value 

AUD_LAG  147.321 0.005 

ROA - 106.804 0.014* 

DTA + 37.933 0.006*** 

CR - 1.161 0.203 

SIZE - -4.572 0.018*** 

AUD - 11.314 0.014* 

COMP - -24.562 0.006*** 

INDP - 12.350 0.059 

MEET - -0.147 0.116 

COMSIZE - 4.307 0.017 

  Note: Tingkat Signifikansi 5% (0.05) 

Sumber: Data output SPSS 
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          Dari hasil regresi linier berganda pada tabel 4.8 di atas maka model 

regresi yang digunakan adalah: 

AUD LAG = 147.321 + 106.804ROA + 37.933DTA + 1.161CR – 

4.572SIZE + 11.314AUD – 24.562COMP + 12.350INDP – 

0.147MEET + 4.307COMSIZE  

Dari persamaan regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa 

nilai konstanta sebesar 147.321 menunjukan bahwa jika ROA, DTA, CR, 

SIZE, AUD, COMP, INDP, MEET, COMSIZE tidak ada (0), maka audit 

report lag bernilai 147,321. 

Nilai koefisien regresi ROA sebesar 106.804, berarti jika ROA naik 

sebesar 1 satuan maka audit report lag naik sebesar 106.804 dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 

Nilai koefisien regresi DTA sebesar 37.933 berarti jika DTA naik 

sebesar 1 satuan maka audit report lag naik sebesar 37.933 dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 

Nilai koefisien regresi CR sebesar 1.161 berarti jika CR naik 

sebesar 1 satuan maka audit report lag naik sebesar 1.161 dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 

Nilai koefisien regresi SIZE sebesar -4.572 berarti jika SIZE naik 

sebesar, 1 satuan maka audit report lag turun sebesar 4.572 dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 
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Nilai koefisien regresi AUD sebesar 11.314 berarti jika AUD naik 

sebesar 1 satuan maka audit report lag naik  sebesar 11.314 dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 

Nilai koefisien regresi COMP sebesar -0.147 berarti jika COMP 

naik sebesar 1 satuan maka audit report lag turun sebesar 0.147 dengan 

asumsi variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 

Nilai koefisien regresi INDP sebesar 12.350 berarti jika INDP naik 

sebesar 1 satuan maka audit report lag naik sebesar 12.350 dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 

Nilai koefisien regresi MEET sebesar -24.562 berarti jika MEET 

naik sebesar 1 satuan maka audit report lag turun sebesar 24.562 dengan 

asumsi variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 

Nilai koefisien regresi COMSIZE sebesar 4.307 berarti jika 

COMSIZE naik sebesar 1 satuan maka audit report lag naik sebesar 4.307 

dengan asumsi variabel lain bersifat konstan, begitu pula sebaliknya. 

 

 

4.3.1 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis atau uji t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

independen profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran entitas, ukuran 

KAP dan karakteristik komite audit yang diproksikan dengan audit 
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committee independence, audit committee meeting, audit committee size, 

audit committee expertise secara terpisah terhadap variabel dependen 

(audit report lag). 

 

4.3.1.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Report Lag 

  Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki nilai signifikansi (p-

value) sebesar 0.014. Hal tersebut menunjukan bahwa ROA 

berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-value) sebesar 0.014 

< tingkat signifikansi atau α (0.05). Koefisien ROA menunjukkan 

nilai 106.804. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA tidak 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini menunjukan 

bahwa Ha1 ditolak. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa besar kecilnya laba yang 

dihasilkan oleh entitas dapat meningkatkan audit report lag. Artinya 

semakin besar laba yang dihasilkan oleh entitas, maka auditor 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses 

audit,  yang berdampak pada waktu penyampaian laporan keuangan 

yang lama. Hal tersebut mungkin terjadi karena auditor menjunjung 

tinggi penerapan standar profesi dan kode etik. Auditor dituntut untuk 

selalu bertindak dengan penuh perhatian dan ketelitian sesuai dengan 

standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan 
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kegiatan-kegiatan profesional dan memberikan jasa profesionalnya. 

Tindakan kehati-hatian tersebut dapat memicu keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan kepada publik. Ketika entitas 

melaporkan laba yang tinggi di dalam laporan keuangannya, maka 

profesional skeptisisme auditor juga meningkat. Auditor berasumsi 

bahwa laba yang tinggi mengindikasikan adanya potensi kecurangan 

laporan keuangan. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam 

pemberian opini, dan memastikan bahwa bukti yang dibutuhkan sudah 

cukup dan kompeten maka auditor membutuhkan waktu yang lebih 

lama dalam menyelesaikan proses audit.  

Hasil tersebut sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 

yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2019. 

Di sisi lain, mungkin manajemen lebih mengutamakan penyampaian 

informasi yang dapat dipercaya oleh publik dan manajer percaya 

bahwa manajer telah bekerja sebaik mungkin sesuai dengan target dan 

peraturan yang telah ditetapkan, sehingga proses audit yang lebih 

lama tidak menimbulkan masalah kekhawatiran manajer terkait 

penilaian kinerjanya. 

4.3.1.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Report Lag 

  Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

solvabilitas yang diukur dengan DTA memiliki nilai signifikansi (p-

value) sebesar 0.006. Hal tersebut menunjukkan bahwa DTA 

berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-value) sebesar 0.006 
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< tingkat signifikansi atau α (0.05). Koefisien DTA menunjukkan nilai 

37.933. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DTA berpengaruh positif 

terhadap audit report lag. Hal ini menunjukan bahwa Ha2 diterima. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin meningkatnya 

solvabilitas entitas, maka tenggat waktu penyelesaian audit atau audit 

report lag meningkat. Hal tersebut terjadi karena proporsi utang yang 

besar terhadap total aktiva menunjukkan kondisi keuangan yang tidak 

sehat, dan akan meningkatkan kecenderungan kerugian. Sehingga 

meningkatkan kehati-hatian auditor terhadap laporan keuangan yang 

akan diaudit, yang berdampak pada penyelesaian audit atas laporan 

keuangan yang lebih lama, karena ada kemungkinan bahwa manajer 

memanipulasi beberapa informasi agar kinerjanya tetap dinilai baik 

khususnya dari segi kemampuan menyelesaikan kewajiban jangka 

panjang. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Lianto dan Kusuma 

(2010) dan (Dura, 2017) 

 

4.3.1.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Audit Report Lag 

  Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

solvabilitas yang diukur dengan CR memiliki koefisien 1.161, dan 

nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.203. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa CR tidak berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-

value) sebesar 0.203 > tingkat signifikansi atau α (0.05). Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa CR tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. Hal ini menunjukan bahwa Ha3 ditolak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya likuiditas entitas 

yang diproksikan dengan CR tidak mempengaruhi audit report lag. 

Hal tersebut mungkin terjadi karena likuiditas yang tinggi bukan 

menjadi fokus kabar baik utama bagi manajemen. Selain itu sifat 

current asset yang memiliki risiko bawaan tinggi menyebabkan 

auditor lebih berhati-hati dalam melakukan prosedur pemeriksaan. 

Sifat kehati-hatian tersebut dapat menyebabkan penyelesaian proses 

audit atau audit report lag menjadi lebih lama. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Listiana & Susilo, 2012), 

(Kadir, 2008), (Almilia & Setiady, 2006). 

 

4.3.1.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

  Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa, 

ukuran entitas yang diukur dengan SIZE memiliki nilai signifikansi 

(p-value) sebesar 0.018. Hal tersebut menunjukkan bahwa SIZE 

berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-value) sebesar 0.018 

< tingkat signifikansi atau α (0.05). Nilai koefisien SIZE 

menunjukkan -4.572, sehingga dapat disimpulkan bahwa SIZE 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini menunjukkan 

bahwa Ha4 diterima. 
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Hasil di atas menjelaskan bahwa semakin besar sebuah entitas 

maka waktu penyelesaian audit atau audit report lag semakin cepat. 

Hal tersebut terjadi karena entitas besar yang ditunjukan dengan SIZE 

yang tinggi cenderung lebih cepat menyelesaikan proses auditnya atau 

mengurangi audit report lag. Manajemen entitas besar cenderung 

mengurangi audit report lag karena memiliki insentif untuk 

melakukannya. Disisi lain stakeholder juga memonitor entitas dengan 

ketat. Oleh karena itu, entitas-entitas besar cenderung menghadapi 

tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan audit lebih 

awal. Hal ini sesuai dengan penelitian Lianto dan Kusuma (2010). 

4.3.1.5 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Report Lag 

  Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

ukuran entitas yang diukur dengan AUD memiliki nilai signifikansi 

(p-value) sebesar 0.014. Hal tersebut menunjukkan bahwa AUD 

berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-value) sebesar 0.014 

< tingkat signifikansi atau α (0.05). Nilai koefisien AUD 

menunjukkan 11.314, sehingga dapat disimpulkan bahwa AUD tidak 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini menunjukkan 

bahwa Ha5 ditolak. 

Hasil di atas menjelaskan bahwa ketika entitas diaudit oleh KAP 

Big Four maka waktu penyelesaian audit atau audit report lag 

semakin meningkat. Hal tersebut mungkin terjadi karena auditor yang 

memiliki reputasi baik atau dalam hal ini merupakan KAP Big Four 
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lebih cenderung fokus dalam memberikan kualitas pekerjaan audit 

yang efektif dan efisien, sehingga audit dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu, dan opini yang dihasilkan sesuai dengan kondisi entitas 

yang sesungguhnya. Maka kemungkinan auditor tersebut juga tidak 

segan untuk melakukan peninjauan ulang untuk kedua kalinya untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai. Hal tersebut dapat 

memperpanjang audit report lag. 

 

4.3.1.6 Pengaruh Audit Committee Expertise terhadap Audit Report Lag 

  Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

audit committee expertise yang diukur dengan COMP memiliki nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0.006. Hal tersebut menunjukan bahwa 

COMP berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-value) 

sebesar 0.006 < tingkat signifikansi atau α (0.05). Nilai koefisien 

COMP menunjukan -24.562, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

COMP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ha6 diterima.  

Hasil di atas menunjukkan bahwa semakin banyak komite yang 

memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan maka audit report 

lag semakin turun. Hal tersebut menunjukan bahwa entitas dengan 

anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi atau keuangan mampu meningkatkan kualitas laporan 
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keuangan karena memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca 

dan memahami laporan keuangan, peraturan perundangan di bidang 

pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

Sehingga dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang berdampak 

pada meningkatnya kualitas laporan keuangan. Dengan meningkatnya 

kualitas laporan keuangan maka kemungkinan salah saji dalam 

laporan keuangan kecil, sehingga proses audit yang dilakukan pihak 

eksternal lebih efisien dan audit report lag berkurang. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Anggarini, 2010), 

(Verawati & Wirakusuma, 2016), (Angruningrum & Wirakusuma, 

2013). 

4.3.1.7 Pengaruh Audit Committee Independence terhadap Audit Report 

Lag 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa audit 

committee independence yang diukur dengan INDP memiliki nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0.059. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

INDP tidak berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-value) 

sebesar 0.059 > tingkat signifikansi atau α (0.05). Nilai koefisien 

COMP menunjukan 12.350, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha7 

ditolak.  

Dari hasil pengujian di atas dapat dikatakan bahwa independen 

atau tidaknya seorang komite audit tidak dapat mempengaruhi audit 
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report lag. Hal tersebut dapat terjadi mungkin disebabkan oleh 

independensi komite audit yang masih diragukan. Meskipun berasal 

dari luar entitas, mungkin komite tersebut memiliki kepentingan lain. 

Hasil sejalan dengan (Trisnawati, 2010). 

4.3.1.8 Pengaruh Audit Committee Meeting terhadap Audit Report Lag 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa audit 

committee meeting yang diukur dengan MEET memiliki nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0.116. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

MEET tidak berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-value) 

sebesar 0.116 > tingkat signifikansi atau α (0.05). Nilai koefisien 

MEET menunjukkan -0.147, sehingga dapat disimpulkan bahwa H8 

ditolak.  

Dari hasil pengujian di atas dapat dikatakan bahwa pertemuan 

komite audit tidak dapat mempengaruhi audit report lag. Hal tersebut 

mungkin disebabkan kurang efektifnya pertemuan yang dilakukan 

oleh komite audit, karena banyaknya pembahasan yang harus mereka 

lakukan dan minimnya kehadiran anggota komite audit. 

Hal tersebut sesuai dengan (Ghozali & Sari, 2016), dan (Durand, 

2019). 
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4.3.1.9 Pengaruh Audit Committee Size terhadap Audit Report Lag 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa audit 

committee size yang diukur dengan COMSIZE memiliki nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0.017. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

COMSIZE berpengaruh terhadap audit report lag, karena (p-value) 

sebesar 0.017 < tingkat signifikansi atau α (0.05). Nilai koefisien 

COMSIZE menunjukan 4.307. Artinya COMSIZE tidak berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H9 ditolak.  

Dari hasil pengujian di atas dapat dikatakan bahwa apabila jumlah 

komite audit meningkat maka audit report lag meningkat. Hal 

tersebut mungkin disebabkan karena semakin bertambahnya 

pengawas atau komite audit maka akan semakin banyak pertimbangan 

yang harus diperhatikan oleh komite audit, karena masing-masing 

anggota komite memiliki analisis yang berbeda terhadap 

permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut menyebabkan penyelesaian 

proses audit semakin lama atau meningkatkan audit report lag, yang 

pada akhirnya dapat menyebabkan penyampaian laporan keuangan 

yang lebih lama. 

 

  


