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ABSTRACT 

This study aims to find empirical evidence about the influence of the firm size, 

status of public accountant firm, complexity of company operations, profitability, and 

debt to equity ratio to audit report lag. Where many studies have found that firm size, 

public accounting firm status, complexity of company operations, profitability,and 

debt to equity ratio have an effect on audit report lag. However, there are research 

gaps where there are some differences in the results of research that states that these 

variables do not affect the audit report lag so it needs to be investigated further. 

The population in this study is a manufacturing company listed on the 

Indonesia Stock Exchange during the period 2013-2015. Samples were chosen based 

on purposive sampling technique or with a certain criteria. This research uses 

regression analysis to test whether firm size, status of public accountant firm, 

complexity of company operations profitability, and debt to equity ratio have an 

effect on audit report lag. 

The results showed that KAP status have a negative significant affect on the 

audit report lag and debt to equity ratio have a positive significant affect on the audit 

report lag. However, firm size, operating complexity, and profitability have no 

significant effect on audit report lag. 

 

 

Keywords:  Audit Report Lag, Firm Size, Status of Public Accountant Firm, 

 Complexity of Company Operations, Profitability, and Debt to Equity 

Ratio. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh 

ukuran perusahaan, status KAP, kompleksitas operasi perusahaan, profitabilitas, dan 

debt to equity ratio terhadap audit report lag.Dimana banyak penelitian menemukan 

bahwa ukuran perusahaan, status KAP, kompleksitas operasi perusahaan, 

profitabilitas, debt to equity ratio berpengaruh terhadap audit report lag. Namun, 

terdapat kesenjangan penelitian dimana terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Sampel dipilih berdasarkan teknik 

purposive sampling atau teknik pengambilan dengan kriteria tertentu. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi untuk menguji apakah ukuran perusahaan, status KAP, 

kompleksitas operasi perusahaan, profitabilitas, debt to equity ratio berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status KAP berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap audit report lag dan debt to equity ratio berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap audit report lag. Namun, ukuran perusahaan, kompleksitas 

operasi perusahaan, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. 

 

 

Kata Kunci:  Audit Report Lag, Ukuran Perusahaan, Status KAP, Kompleksitas 

Operasi Perusahaan, Profitabilitas dan Debt to Equity Ratio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab Pendahuluan ini terdiri dari empat sub bab diantaranya latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

Pada subbab latar belakang dijelaskan mengenai alasan yang menjadi latar belakang 

dilakukannya penelitian. Subbab rumusan masalah menjelaskan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian. Pada tujuan dan manfaat penelitian akan dijelaskan tujuan 

dilakukannya penelitian dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 

Sistematika penelitian akan menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas operasi perusahaan dan 

perkembangan pasar modal, kebutuhan akan informasi mengenai kondisi kinerja 

perusahaan semakin diperlukan bagi para stakeholder selaku penyedia dana bagi 

perusahaan yang telah go public. Salah satu sumber informasi yang menunjukkan 

kinerja perusahaan dapat diperoleh melalui laporan keuangan. Laporan keuangan 

mempunyai karakteristik kualitatif yang mencerminkan kualitas dari laporan 

keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari karakteristik utama 

dan
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karakteristik pendukung. Karakteristik utama terdiri dari relevan dan faithfull 

representative sedangkan karakteristik pendukung terdiri dari dapat dibandingkan, 

terverifikasi, tepat waktu, serta dapat dipahami (Spiceland et al, 2013). Ketepatan 

waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari 

kualitas laporan keuangan yang berperan penting sebagai dasar pengambilan 

keputusan (Ariyani dan Budiartha, 2014) oleh karena itu, peningkatan lag dalam 

pelaporan keuangan dapat mengurangi relevansi dari informasi yang dimuat dalam 

laporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Iskandar dan Trisnawati (2010), menyatakan bahwa semakin singkat waktu 

antara akhir periode akuntansi sampai tanggal publikasi laporan keuangan auditan 

maka semakin besar manfaat yang bisa diperoleh dari laporan keuangan tersebut. 

Sebaliknya, semakin panjang waktu penyampaian laporan keuangan kemungkinan 

besar dapat meningkatkan ketidakpastian terkait informasi yang dimuat dalam 

laporan keuangan sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh stakeholder 

menjadi kurang berkualitas. Penyampaian laporan keuangan auditan dalam periode 

waktu yang lebih lama kemungkinan besar dapat menimbulkan kerugian bagi 

investor karena meningkatkan adanya asimetri informasi di pasar, insider trading, 

dan memunculkan rumor yang menimbulkan ketidakpastian pada pasar modal 

(Widiyantari dan Wirakusuma, 2012). Hal ini berkaitan dengan teori keagenan yang 

menyatakan bahwa  pemisahan kewenangan antara pemilik perusahaan dan 
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manajemen berpotensi menimbulkan pertentangan karena adanya perbedaan 

kepentingan diantara investor dan manajer.  

Manajer-manajer dalam perusahaan cenderung memanfaatkan kewenangan 

mereka untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan para investor. 

Para investoryang tidak terlibat secara langsung dalam keputusan manajemen 

perusahaan lebih sulit untuk mengawasi kinerja dan perilaku manajemen. Agar dapat 

mengendalikan dan meninjau keputusan-keputusan manajemen, para investor selaku 

principal menggunakan jasa pihak eksternal seperti auditor independen dalam rangka 

mengawasi perilaku dan kegiatan manajemen. Dengan adanya pengawasan tersebut 

diharapkan dapat mengurangi adanya kesenjangan informasi antara investor dan 

manajer. Keterlibatan auditor eksternal sebagai pihak yang independen berfungsi 

untuk meyakinkan investor bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh 

manajemen bebas dari salah saji yang material (Arens et al, 2012). Kegunaan dari 

informasi akuntansi untuk para pengguna laporan keuangan adalah bervariasi 

tergantung pada kelengkapan, ketelitian, keandalan, dan ketepatan waktu dari 

informasi yang berasal dari laporan keuangan (PSAK, 2012). 

Pelaporan secara tepat waktu bisa ditinjau sebagai salah satu faktor penentu 

utama yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor:29/POJK.04/2016tentang laporan tahunan emiten 

atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib 

disampaikan kepada otoritas jasa keuangan serta diumumkan kepada masyarakat 
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paling lambat 90hari atau pada akhir bulan ketiga setelah tanggal akhir laporan 

keuangan tahunan perusahaan (31 desember).  

Meskipun telah terdapat peraturan yang jelas dan tegas mengenai batas waktu 

penyampaian laporan keuangan, faktanya masih terdapat beberapa perusahaan yang 

tidak menaati peraturan tersebut.Pada tahun 2015, Bursa Efek Indonesia menyatakan 

bahwa terdapat 18 perusahaan publik yang belum menyampaikan laporan keuangan 

auditan dan belum membayarkan denda diantaranya yaitu PT Berau Coal Energy Tbk 

(BRAU), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL), PT 

Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), PT 

Skybee Tbk (SKYB), PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Inovisi Infracom Tbk 

(INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), 

PT Sekawan Inipratama Tbk (SIAP) dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT Bumi 

Resources Tbk (BUMI), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Energi Mega 

Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo 

Wahanatama Tbk (ETWA), PT Global Teleshop (GLOB), PT Capitalinc Teleshop 

Tbk (MTFN). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut akhirnya 

mendorong Bursa Efek Indonesia untuk melakukan suspensi perdagangan saham 

mulai tanggal 30 Juni 2016 untuk semua perusahaan tersebut. Dari permasalahan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan secara tepat waktu masih 

menjadi kendala bagi perusahaan-perusahaan yang telah go public. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa masih terdapat perusahaan yang menghadapi kendala 

dalam penyampaian laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan yang dihasilkan 
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manajemen harus melalui proses audit terlebih dahulu sebelum disampaikan dan 

dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lamanya waktu yang 

diperlukan untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan sampai 

diterbitkannya laporan auditor independen disebut dengan istilah Audit Report Lag. 

Menurut Juanita (2012), Audit report lag adalah lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit terhadap laporan keuangan sampai 

pada tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit beserta opini dari 

auditor yang diukur dari jumlah hari untuk mendapatkan laporan auditor independen 

mulai dari tanggal akhir tahun buku perusahaan pada 31 Desember hingga tanggal 

yang tertulis pada laporan auditor independen. Audit report lag dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, status kantor akuntan publik, 

kompleksitas operasi perusahaan, profitabilitas, dan debt to equity ratio.  

Ukuran perusahaan terkait dengan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur 

menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar cenderung dapat 

menyampaikan laporan keuangan lebih singkat dikarenakan memiliki sistem 

pengendalian internal yang baik dan canggih sehingga dapat membantu auditor untuk 

menyelesaikan proses auditnya dalam waktu lebih cepat (Arifin et al, 2015). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariyani dan Budhiarta (2014) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Audit 

report lag. Hasil penelitian berbeda diperoleh Juanita (2012) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Audit report 

lag. 
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Faktor berikutnya yang mempengaruhi Audit report lag adalah status kantor 

akuntan publik. Kantor akuntan publik dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori 

yaitu KAP big-four dan KAP non-big four. KAP big four terdiri dari KPMG 

(Klynveld Peat Marwick Goerdeler), KAP Deloitte (Deloitte Touche Thomatsu), EY 

(Ernst & Young), PWC (Pricewaterhouse Coopers). Penelitian yang dilakukan oleh 

Ariyani dan Budiartha (2014) serta Kamal (2013) menyatakan bahwa status kantor 

akuntan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap Audit report lag, akan tetapi 

penelitian yang dilakukan Juanita (2012) menyatakan sebaliknya bahwa status KAP 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Audit report lag.  

Faktor selanjutnya adalah kompleksitas operasi perusahaan. Kompleksitas 

operasi berkaitan erat dengan jumlah dari anak atau cabang yang dimiliki perusahaan 

serta diversifikasi jalur produk dalam rangka melakukan ekspansi bisnis. Semakin 

besar tingkat kompleksitas operasi menyebabkan auditor memerlukan waktu yang 

lebih panjang untuk menyelesaikan proses audit. Penelitian yang dilakukan Ariyani 

dan Budiartha (2014), menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap Audit report lag.  Akan tetapi, hasil penelitian 

yang berbeda diperoleh oleh Isnaini (2017) yang menyatakan bahwa kompleksitas 

operasi perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadapAudit report 

lag. Faktor lainnya adalah profitabilitas.  

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya selama satu 

periode. Semakin tinggi nilai dari rasio profitabilitas menunjukkan semakin tinggi 
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tingkat kinerja perusahaan (Horne dan Wachowiz, 2013). Proses pengauditan laporan 

keuangan akan memerlukan waktu lebih singkat apabila perusahaan mempunyai nilai 

profitabilitas yang tinggi dikarenakan auditor dalam melakukan pekerjaannya 

menetapkan jumlah lingkup audit dan sampel audit lebih sedikit dibandingkan 

perusahaan dengan nilai profitabilitas yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ariyani dan Budiartha (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Audit report lag sedangkan Arifin et al (2015), 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Audit 

report lag.  

Faktor terakhir dalam penelitian yang berpengaruh terhadap Audit report lag 

adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang menilai 

seberapa jauh penggunaan utang untuk mendanai aset yang dimiliki perusahaan 

diibandingkan dengan ekuitasnya. Nilai DER yang terlalu tinggi menunjukkan 

adanya risiko keuangan karena proporsi utang yang besar cenderung meningkatkan 

risiko kemungkinan gagal bayar (default). Penelitian yang dilakukan Kamal (2013) 

menguji pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP,  jenis opini audit, dan debt to 

equity ratio terhadap Audit report lag pada perusahaan manufaktur tahun 2010-2012 

menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 

Audit report lag. Akan tetapi hasil yang berbeda ditemukan oleh peneliti Juanita 

(2012) yang menunjukkan bahwa Debt to equity ratio tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Audit report lag.  
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Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan bukti dari 

Bursa Efek Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan masih terdapat 

beberapa perusahaan yang mendapat sanksi karena menyampaikan laporan keuangan 

auditan melebihi batas waktu, mendorong peneliti untuk melakukan pengembangan 

penelitian dengan menambah variabel Debt to equity ratio yang pada  penelitian 

sebelumnya oleh Ariyani dan Budhiarta (2014) belum digunakan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Aryani dan Budhiarta (2014) menguji pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi KAP terhadap Audit report 

lag dengan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2010-2012.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dan 

Budhiarta (2014) adalah peneliti menambah satu faktor lain yaitu Debt to equity ratio 

yang diduga juga berpengaruh terhadap Audit report lag dengan objek penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode yang 

berbeda yaitu tahun 2013-2015. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka peneliti membuat judul penelitian sebagai berikut : 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STATUS KAP, KOMPLEKSITAS 

OPERASI PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN DER TERHADAP 

AUDIT REPORT LAG ”Studi perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penyampaian 

secara tepat waktu menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi kualitas dan 

relevansi dari informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang 

tepat bagi para stakeholder. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor:29/POJK.04/2016tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik 

menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada otoritas jasa 

keuangan serta diumumkan kepada masyarakat paling lambat 90 hari atau pada akhir 

bulan ketiga setelah tanggal akhir laporan keuangan tahunan perusahaan. 

Meskipun telah terdapat peraturan yang jelas mengenai batas waktu 

penyampaian laporan keuangan, akan tetapi faktanya masih terdapat beberapa 

perusahaan yang tidak menaati peraturan tersebut diantaranya pada tahun 2015 Bursa 

Efek Indonesia menyatakan bahwa 18 perusahaan publik belum menyampaikan 

laporan keuangan auditan yang mengakibatkan perusahaan tersebut harus menerima 

sanksi berupa denda dan suspensi perdagangan saham mulai tanggal 30 Juni 2016. 

Selain itu, adanya perbedaan hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian 

sebelumya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Audit report lag, 

mendorong peneliti untuk melakukan pengembangan penelitian dengan menambah 

variabel Debt to equity ratio yang pada  penelitian sebelumnya oleh Ariyani dan 

Budhiarta (2014) belum digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Budhiarta pada tahun 2014 menguji 

pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan dan 
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reputasi KAP terhadap Audit report lag dengan objek perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dan Budhiarta (2014) adalah peneliti 

menambah satu faktor lain yaitu Debt to equity ratio yang diduga juga berpengaruh 

terhadap Audit report lag dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Dalam penelitian ini, 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, status KAP, kompleksitas operasi 

perusahaan, profitabilitas, dan debt to equity ratio sebagai faktor-faktor penentu 

utama yang berpengaruh terhadap Audit report lag. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti mengajukan 

pertanyaan penelitian sebagai  berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag ? 

2. Apakah status kantor akuntan publik (big four dan non-big four) berpengaruh 

terhadap audit report lag? 

3. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit report 

lag? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag? 

5. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap audit report lag? 

1.3. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah : 
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1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan  terhadapaudit report lag 

2. Menganalisis pengaruh status kantor akuntan publik (big four dan non-big four) 

 terhadapaudit report lag 

3. Menganalisis pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit report 

lag 

4. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag 

5. Menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap audit report lag. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat secara teori 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber literatur 

dan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dan 

keuangan yang berfokus pada faktor-faktor penentu utama yang berpengaruh 

terhadap Audit report lag. 

1.4.2. Manfaat bagi praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi kepada pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, sehingga dapat menjadi 

sarana dan sumber informasi untuk mengambil keputusan ekonomi secara tepat 

dan lebih baik serta menjadi acuan bagi regulator untuk menetapkan kebijakan-

kebijakan yang terkait dengan Audit report lag. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan  Pustaka 

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai pendukung penelitian 

Audit report lag dan penelitian-penelitian terdahulu serta kerangka penelitian sebagai 

acuan dalam membuat hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional masing-masing 

variabel penelitian, sumber data yang digunakan, jenis data yang digunakan, metode 

pengumpulan data, serta analisis yang digunakan dalam penelitian. 

Bab IV Hasil dan Analisis 

Bab ini menjelaskan deskripsi objek yang diteliti, analisis data, serta interpretasi hasil 

uji statistik dari data yang telah dianalisis. 

Bab V Penutup 

Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan dan saran dalam penelitian. 


