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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembahasan Teori Hasil Penelitian Yang Relevan 

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance theory) 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan 

berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh,ketaatan,tunduk,patuh pada ajaran 

atau peraturan.   

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur sesuai 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, emiten atau 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Hal 

ini juga tertulis dalam peraturan Penyampaian laporan keuangan auditan dari 

emiten telah diatur secara jelas. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek 

Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 Nomor III. Laporan Berkala. Peraturan-

peraturan tersebut secara hokum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku 

individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal 

Indonesia untuk menyampaikan laporan keungan tahunan perusahaan secara tepat 

waktu. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (compliance theory) (idx.co.id 

dan ojk.go.id,2020) 

Seharusnya teori kepatuhan dapat diterapkan dibidang akuntansi, khususya 

yang terkait dengan masalah ketepat waktuan penyampaian laporan keuangan. 

Apalagi terdapat regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh badan regulator tentang 

kewajiban melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu yanga secara eksplisit 

telah disampaikan oleh pih ojk dan BEI. Sehubungan dengan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuang oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia,maka kepatuhan emiten dalam menyampaikan laporan keuangan 

merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-
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prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu. Sehingga dapat dikatakan teori 

kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang 

berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban 

perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu,juga akan sangat 

bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Hadiyanto,2014: 13-14).  

2.1.2 Laporan keuangan 

 Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (fahmi,2011:2). 

Menurut PSAK No.1 laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Ikatan Akuntan Indonesia,2015:3). 

Tujuan laporan keungan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan,kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Para 

pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk 

meramalkan,membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari 

keputusan ekonomis yang diambilnya (PSAK No.1, Ikatan Akuntansi Indonesia, 

2015:3).  

Menurut PSAK No.1 Laporan keuangan terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode  

b. Laporan laba rugi dan penghlan komprehesif lain selama periode 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode  

d. Laporan arus kas selama periode 

e. Catatan atas laporan keuangan,berisi kebijakan akuntansi yang signifikan 

dan informasi penjelasan lain 

f. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana 

ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A  

g. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 
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atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntansi 

Indonesia,2015:3). 

Selain itu laporan keuangan dapat dijadikansebagai sumber informasi tentang 

perusahaan di masa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan 

kebijakan di masa yang akan datang. Yang menggunakan laporan keuangan untuk 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda, antara lain (PSAK No.1,Ikatan 

Akuntan Indonesia,2015:3): 

a) Investor 

b) Karyawan 

c) Pemberi pinjaman 

d) Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

e) Pelanggan 

f) Pemerintah 

g) Masyarakat 

Perusahaan go public berkewajiban untuk memperlihatkan laporan 

keuangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini PT Bursa Efek 

Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan 

dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar 

Modal, dan sektor IKNB (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 

2.1.3 Audit Report Lag 

Menurut Lestari(2010:19) pengertian Audit Report Lag adalah rentang 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan 

audit. Proses audit yang dilakukan oleh auditor dapat diukur berdasarkan lamanya 

hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit 

laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 

per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.  
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Menurut Andi ( 2011: 155) pengertian Audit Report Lag adalah lamanya 

waktu penyelesaian pelaksanaan audit yang dilihat dari tanggal penutupan tahun 

buku sampai dengan tanggal di terbitkannya laporan audit.  

Menurut darmawan (2018:2) pengertian Audit Report Lag adalah Rentang 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan 

audit. 

Menurut Wardhani (2013:2) pengertian Audit Report Lag adalah Jumlah 

hari dari akhir tahun tutup buku sampai dengan laporan audit dikeluarkan. Semakin 

lama audit report lag maka semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan 

auditnya. Lag audit adalah penentu paling penting dari ketepatan waktu dalam 

pengumuman laba, dan pada akhirnya akan menentukan reaksi pasar terhadap 

pengumuman laba. 

Audit report lag menurut Knechel dan Payne (2001: 197- 146) dibagi 

menjadi 3 komponen yaitu : 

1. Scheduling lag merupakan selisih waktu antara akhir tahun fiskal 

perusahaan atau tanggal neraca dengan dimulainya pekerjaan 

lapangan auditor. Hal ini berarti bahwa manajemen dapat menjadi 

salah satu penyebab 3 keterlambatan pelaporan laporan keuangan.  

2. Fieldwork lag merupakan selisih waktu antara dimulainya pekerjaan 

lapangan dan saat penyelesaiannya.  

3. Reporting lag merupakan selisih waktu antara saat penyelesaian 

pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.  
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Gambar 2 .1 

Bagan Audit Report Lag 

 

Audit report lag inilah yang akan mempengaruhi terhadap ketepatan 

informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat 

ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Ashton 

et al (1987) dalam Resmi (2017:24) rumus untuk audit delay/audit report lag: 

Audit report lag = tanggal laporan auditor – tanggal akhir tahun fiskal 

Auditor harus melakukan beberapa standar untuk memastikan bahwa alat 

bukti yang didapatkan di lapangan benar-benar relevan dan dapat mendukung 

pemberian opini atas laporan keuangan perusahaan. Hal itu yang mendukung 

munculnya audit delay/audit reporting lag (resmi 2017:26). 

2.1.4 Profitabilitas 

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas 

 Menurut Hanafi (2012: 42) pengertian Profitabilitas adalah rasio untuk 

melihat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada 

tingkat penjualan,asset dan modal saham tertentu. Semakin tinggi PM, ROA dan 

ROE, semakin baik. 

Menurut Agus Sartono (2010:122) definisi rasio profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang 

akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.  
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Menurut Kasmir (2014:115) definisi rasio profitabilitas adalah Rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 

Initinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. 

2.1.4.2 Indikator Profitabilitas  

Efektivitas dan efisiensi manajemen bisa dilihat dari laba yang dihasilkan 

terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur unsur laporan 

keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin baik 

berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan 

efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. 

Rasio-rasio profitabilitas memaparkan informasi yang pentingkan daripada rasio 

periode sebelumnya dan rasio pencapaian pesaing.Profitabilitas dalam penelitian 

ini diprosikan dengan menggunakan Return on Asset(ROA) karena berdasarkan 

Harahap (2010:305) semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan 

dianggap mampu dalam menggunakan asset yang dimilikinya secara efektif untuk 

menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2012:201) Rumus menghitung ROA adalah 

sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
x 100% 

Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang 

berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham 

tertentu.Penilaian tingkat keuntungan menggunakan ROA lebih efektif karena 

menggunakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset yang 

dimiliki oleh perusahaan (Hanafi dan Halim,2003:27& Gunarsa dan Putri, 

2017:168) 
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2.1.5 Solvabilitas 

2.1.5.1 Pengertian Solvabilitas 

 Menurut  Hanafi (2012: 44) pengertian Solvabilitas adalah rasio untuk 

melihat kemampuan perusahaan memnuhi kewajiban totalnya. Semakin tinggi 

angka rasio total utang/total aktiva, semakin berisiko (tidak baik). 

Menurut Harahap (2004:303) pengertian Solvabilitas adalah Rasio 

Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan 

dilikuidasi.Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang 

seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang.  

 Menurut Kasmir (2016: 151) pengertian Solvabilitas adalah Rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 

Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan aktiva lainnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan (dilikuidasi). 

2.1.5.2 Indikator Solvabilitas  

 Proporsi kondisi keuangan dari perusahaan diindikasikan dari hutang 

terhadap total asset. Proporsi tingkat hutang yang tinggi terhadap total asset akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan sehingga memerlukan kecermatan 

dalam pengauditan. Tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula risiko 

keuangannya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang 

tidak sehat cenderung dapat melakukan mismanagement dan fraud. Semakin besar 

rasio hutang terhadap total aktiva maka akan semakin lama rentang audit report 

lag.Solvabilitas dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan Debt Equity 

Ratio (DER) karena berdasarkan Harahap (2004:303) rasio ini menggambarkan 

sampai sejauhmana modal pemilik dapat menutupi utang-utang  kepada pihak luar 

semakin kecil rasio ini semakin baik: 
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𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥100% 

2.1.6 Ukuran Perusahaan 

2.1.6.1 Pengertian Ukuran perusahaan 

Menurut Torang (2014: 93) pengertianUkuran organisasi adalah 

menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara 

pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. 

Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan adalah ukuran 

besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total 

penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. 

Menurut Hartono (2008:14) ukuran perusahaan (firm size) adalah Besar 

kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan 

dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.Ukuran Perusahaan 

dapat dinyatakan dalam total aktiva,penjualan,dan kapitalisasi pasar semakin besar 

total aktiva penjualan pasar dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula 

perusahaan tersebut.  

2.1.6.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan 

 Klasifikasi ukuran perushaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi 

kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan 

usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha 

besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu ) adalah sebagai berikut:  

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini.  

2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menajdi bagian langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.  
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3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perushaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini.  

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.  

Kriteria ukuran perushaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2 .1 

Kriteria Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan Kriteria 

Assets ( Tidak termasuk 

tanah dan bangunan 

tempat usaha) 

Penjualan Tahunan 

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 Juta 

Usaha Kecil >50 Juta-500 Juta >300 juta-2.5 M 

Usaha Menengah >10 juta-10 M 2.5 M-50 M 

Usaha Besar >10 M >50 M 

 

2.1.6.3 Indikator Ukuran Perusahaan 

 Praseyantoko (2008:257) asset total dapat menggambarkan ukuran 

perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar. 

Jogiyanto (2007: 282) ukuran aktiva biasaya digunakan untuk mengukur besarnya 

perusahaan, ukuran perusahaan tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. 

Hal ini dimaksudkan  untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih.Jika nilai total 
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asset langsung dipakai begitu saja maka  nilia variable akan sangat besar, bisa 

mencapai triliun.Dengan menggunakan natural log, nilai triliun disederhannakan, 

tanpa mengubah proporsi dari nilai asal sebenarnya.Logaritma Natural yang 

dinotasikan sebagai In adalah logaritma yang bebrasis e,yaitu sebuah konstanta 

yang disebut sebagai konstanta Euler.Konstanta Euler ini merupakan bilangan 

irasional layaknya konstanta π.Natural Log dalam penelitian ini dirumuskan dalam 

Ln(total asset).Dibawah ini adalah perhitungan ukuran perusahaan yang dapat 

dirumuskan yaitu:  

Ukuran perusahaan ( 𝑆𝑖𝑧𝑒) = 𝐿𝑛(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2 .2 

Penelitian Terdahulu 

N

o  

Nama 

peneliti 

Judul  Variabel & indikator Hasil 

penelitian 

Perbeda

an 

1 Alit Sri 

Lestari 

(2015) 

Pengaruh 

Solvabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Opini Audit 

Dan Ukuran 

Kap 

Terhadap 

Audit Report 

Lag (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Variabel Y: Audit Report 

Lag 

Variable X: Solvabilitas 

(X1), Ukuran Perusahaan 

(X2),Opini Auditor (X3) 

dan Ukuran KAP (X4) 

 

Indikator:  

 Solvabilitas (X1) : 

Total Debt to 

Asset Ratio 

 Ukuran 

Perusahaan (X2): 

Total Asset 

 Opini Auditor 

(X3): Dummy 

Hasil 

pengujian 

hipotesis 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

solvabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

audit report 

lag. variabel 

ukuran 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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BEI Periode 

2011-2013). 

 Ukuran KAP(X4): 

Waktu Audit 

terhadap 

audit report 

lag. variabel 

opini audit 

berpengaruh 

terhadap 

audit report 

lag. varibel 

ukuran KAP 

berpengaruh 

terhadap 

audit report 

lag. 

2 Sofia 

Prima 

Dewi & 

Jusia 

(2013) 

Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaru

hi Ketepatan 

Waktu 

Penyampaian 

Laporan 

Keuangan 

Pada 

Perusahaan 

Real Estate 

Dan Property 

Yang 

Terdaftar Di 

Bei 

Variabel Y: Ketepatan 

Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Variable X: ROA (X1), 

DER (X2), Opini Audit 

(X3), Ukuran KAP (X4)  

Indicator:  

 Return On asset 

(X1) 

 Debt to Equity 

(X2) 

 Opini Auditor 

(X3): Dummy 

 Ukuran KAP(X4): 

dummy 

ROAdan 

DERberpeng

aruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

Opini audit 

dan ukuran 

KAP tidak 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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laporan 

keuanga. 

 

 

3 Rai Gina 

Artaning

rum I 

Ketut 

Budiarth

a dan 

Made 

Gede 

Wirakus

uma 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, 

Likuiditas, 

Ukuran 

Perusahaan 

Dan 

Pergantian 

Manajemen 

Pada Audit 

Report Lag 

Perusahaan 

Perbankan 

Variabel Y: Audit Report 

Lag 

Variable X: Profitabilitas 

(X1), Solvabilitas (X2), 

Likuiditas (X3), Ukuran 

Perusahaan (X4) dan 

Pergantian Manajemen 

(X5) 

 

Indikator: 

 Profitabilitas (X1) 

: Return On Asset  

 Solvabilitas (X2): 

Debt to Equity 

Ratio 

 Likuiditas (X3): 

Loan to Deposit 

Ratio 

 Ukuran 

Perusahaan (X4): 

Total Asset 

 Pergantian 

Manajemen(X5): 

Dummy 

Ini  berarti  

profitabilitas  

berpengaruh 

Negative 

terhadap  

audit  report  

lag  pada 

perusahaan  

perbankan  di  

BEI  tahun  

2009-

2013,solvabil

itas  

berpengaruh  

positif 

terhadap  

audit report  

lag  pada  

perusahaan  

perbankan  di  

BEI  tahun  

2009-

2013,likuidit

as  

berpengaruh 

negative 

terhadap  

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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audit  report  

lag  pada  

perusahaan  

perbankan  di  

BEI  tahun  

2009-

2013.ukuran  

perusahaan 

berpengaruh  

negatif  

terhadap  

audit  report  

lag  pada  

perusahaan  

perbankan  di  

BEI tahun 

2009-

2013,pergant

ian 

manajemen  

berpengaruh  

positif  

terhadap  

audit  report  

lag  pada  

perusahaan  

perbankan  di  

BEI tahun 

2009-2013. 
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4 Wahyu 

Sulistyo 

(2010) 

Analisis 

Faktor-

Faktor Yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Penyampaian 

Laporan 

Keuangan 

Pada 

Perusahaan 

Yang Listing 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Periode 

2006-2008 

Variabel Y: Ketepatan 

Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Variable X: Profitabilitas 

(X1), Likuiditas 

(X2)Leverage(X3),  

Ukuran Perusahaan (X4), 

Kompleksitas operasi 

perusahaan(X5),Kepemili

kan publik (X6) Reputasi 

kantor akuntan publik(X7) 

danOpini auditor (X8) 

Indikator: 

 Profitabilitas (X1) 

: Return On Equity  

 Likuiditas (X2): 

CR 

 Laverage(X3):Tot

al Debt to Total 

Assets 

 Ukuran 

Perusahaan 

(X4):Total Asset 

 Kompleksitas 

operasi 

perusahaan(X5): 

Dummy 

 Kepemilikan 

publik(X6):Dumm

y 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

Likuiditas 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

Leverage 

keuangan 

suatu 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

Ukuran 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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 Reputasi kantor 

akuntan 

publik(X7):Dumm

y 

 Opini auditor(X8): 

dummy 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

Kompleksita

s operasi 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

Kepemilikan 

publik 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

Reputasi 

kantor 

akuntan 

publik (KAP) 
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berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

Opini auditor 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

5 I Putu 

Sastrawa

n dan 

Made 

Yenni 

Latrini 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Solvabilitas 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Audit Report 

Lag Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Variabel Y: Audit Report 

Lag 

Variable X: Profitabilitas 

(X1), Solvabilitas (X2) 

dan Ukuran Perusahaan 

(X3) 

Indicator:  

 Profitabilitas (X1) 

: Return On Asset 

 Solvabilitas (X2): 

Total Debt to Total 

Assets 

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

audit report 

lag. 

solvabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

audit report 

lag. ukuran 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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 Ukuran 

Perusahaan (X3): 

Total Asset 

 

terhadap 

audit report 

lag. 

6 Justita 

Dura 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Solvabilitas, 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Audit Report 

Lag Pada 

Perusahaan 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(Studi Kasus 

Pada Sektor 

Manufaktur) 

Variabel Y1: Audit Delay 

VariableX: 

Profitabilitas(X1), 

Likuiditas(X2), 

Solvabilitas(X3) ,Ukuran 

Perusahaan (X4)  

Indicator: 

 Profitabilitas (X1) 

: Return On Asset 

 Likuiditas (X2): 

CR 

 Solvabilitas(X3): 

DER 

 Ukuran 

Perusahaan 

(X4):Logaritma 

Total Asset 

profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

audit report 

lag ,likuiditas 

berpengaruh 

terhadap 

audit report 

lag, 

solvabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

audit report 

lag, ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

audit report 

lag 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 

7 Ramadh

an Yoga 

Perdana 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, 

Struktur 

Kepemilikan, 

Kompleksita

s Operasi 

Variabel Y: Audit Report 

Lag  

Variable X: Profitabilitas 

(X1), Solvabilitas(X2), 

Struktur 

Kepemilikan(X3), 

Kompleksitas 

provitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

audit report 

lag. 

Sedangkan 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 
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Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Audit Report 

Lag (Studi 

Empiris 

Perusahaan 

Manufaktur 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 

2013-2015) 

Operasi(X4) Dan Ukuran 

Perusahaan(X5) 

Indicator: 

 profitabilitas (X1) 

: ROA 

 solvabilitas (X2): 

DER 

 struktur 

kepemilikan(X3): 

dummy 

 kompleksitas 

operasi(X4):dumm

y 

 ukuran perusahaan 

(X5):logaritma 

total aset 

solvabilitas, 

struktur 

kepemilikan, 

kompleksitas 

operasi dan 

ukuran 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

audit report 

lag. 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 

8 I Gusti 

Ayu 

Ratih 

Permata 

Dewi 

dan 

Made 

Gede 

Wirakus

uma 

(2014) 

Fenomena 

Ketepatwakt

uan 

Informasi 

Keuangan 

Dan Faktor 

Yang 

Mempengaru

hi Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Variabel Y: Ketepatan 

waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan 

Variable X: 

profitabilitas(X1), 

likuiditas(X2)leverage 

(X3),ukuran 

perusahaan(X4),komisaris 

independen(X5) 

Indicator: 

 profitabilitasv(X1) 

: ROA 

 likuiditas  (X2): 

CR 

profitabilitas 

dan likuiditas 

berpengaruh 

pada 

ketepatwaktu

an pelaporan 

keuangan 

perusahaan 

manufaktur 

di BEI 

periode 

2011-2012. 

Sedangkan 

Leverage, 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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 leverage(X3): 

DER 

 ukuran perusahaan 

(X4): LN total 

asset 

 komisaris 

independen (X5): 

dummy 

ukuran 

perusahaan, 

dan 

komisaris 

independen 

tidak 

berpengaruh 

pada 

ketepatwaktu

an pelaporan 

keuangan 

perusahaan 

manufaktur 

di BEI 

periode 

2011-2012. 

9 R Ait 

Novatian

i &Nadia 

Putri 

Asri 

(2016) 

Pengaruh 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Oplnl 

Auditor Dan 

Kompleksita

s Operas1 

Perusahaan 

Terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Penyampaian 

Laporan 

Variabel Y: ketepatan 

waktu penyampaian 

laporan keuangan 

perusahaan 

Variable X: Laverage 

(X1),Ukuran 

Perusahaan(X2), Opini 

auditor(X3),Kompleksitas 

Operasi Perusahaan (X4) 

 Indicator: 

 Laverage (X1):  

Debt To Equity 

Hasil 

penelitian ini 

menyatakan 

bahwa 

leverage, 

ukuran 

perusahaan, 

oplnl auditor 

dan 

kompleksitas 

operasi 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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Keuangan 

Perusahaan 

 Ukuran 

Perusahaan (X2) : 

Total Aset 

 Opini auditor 

(X3): Dummy 

 Kompleksitas 

Operasi 

Perusahaan (X4): 

Dummy 

 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

perusahaan 

1

0 

I Gede 

Kurniaw

an 

Wijaya 

Dan 

Made 

Gede 

Wirakus

uma 

(2017) 

Analisis 

Faktor-

Faktor Yang 

Memengaruh

i Rentang 

Waktu 

Publikasi 

Laporan 

Keuangan 

Auditan 

Variabel Y: Ketepatan 

Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Auditan 

Variable X: ukuran 

perusahaan (X1), Opini 

Auditor(X2),Komite 

audit(X3) 

Indicator: 

 Ukuran 

perusahaan(X1) 

:ln total aset 

 Opini auditor(X2): 

dummy 

 Komite audit (X3): 

dummy 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

rentang 

waktu 

publikasi 

laporan 

keuangan 

auditan,Opin

i auditor 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

rentang 

waktu 

publikasi 

laporan 

keuangan 

auditan.Kom

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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ite audit tidak 

berpengaruh 

terhadap 

rentang 

waktu 

publikasi 

laporan 

keuangan 

auditan. 

1

1 

R.Wedi 

Rusmaw

an 

Kusuma

h & 

Daniel 

T.H 

Manurun

g (2017) 

The Effect of 

Audit 

Quality, 

Tenure of 

Audit to 

Audit Lag 

Report with 

Specialized 

Industry of 

Auditors as a 

Moderating 

Variable 

 

Variabel Y : Audit Report 

Lag 

Variabel X: Kualitas Audit 

(X1), Audit Tenur (X2) 

Variabel Moderasi : 

Spesialisasi Auditor 

Variabel Kontrol: 

Probabilitas 

Indicator:  

X1: Dummy 

X2: Dummy 

Variabel Moderasi: 

Dummy 

Variabel Kontrol: ROA 

Dan Ukuran Perusahaan 

Hasil ini 

menunjukkan 

bahwa tenur 

audit 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

laporan audit 

lag arah 

negatif. 

Audit 

Kepemilikan 

lebih lama 

memiliki 

keterlambata

n laporan 

audit. Hasil 

uji regresi 

diperoleh 

hasil audit itu 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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Kualitas 

memiliki 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap lag 

laporan audit 

dengan arah 

positif. 

Kualitas 

audit 

memiliki 

audit 

laporan lag 

lebih 

panjang. 

Hasil 

penelitian 

juga 

menunjukkan 

bahwa 

spesialisasi 

industri 

auditor 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

hubungan 

masa kerja 

audit dan 

keterlambata
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n laporan 

audit dengan 

arah 

koefisien 

positif. Jelas 

bahwa 

lebih lama 

audit tenurial 

dan didukung 

oleh 

spesialisasi 

industri 

auditor akan 

mempersingk

at 

kelambatan 

laporan audit. 

Hasil ini 

menunjukkan 

bahwa 

spesialisasi 

industri 

auditor tidak 

secara 

signifikan 

mempengaru

hi hubungan 

kualitas audit 

dan laporan 

audit 

tertinggal 
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dari arah 

negatif. 

 

1

2 

R.Wedi 

Rusmaw

an 

Kusuma

h & 

Daniel 

T.H 

Manurun

g (2017) 

Pentingkah 

Good 

Corporate 

Governance 

Bagi Audit 

Report Lag? 

Variabel Y : Audit Report 

Lag 

Variabel X: GCG (X1) 

Variabel Kontrol: Ukuran 

Perusahaan dan reputasi 

KAP 

Indicator:  

X1: ukuran komite audit, 

independensi komite 

audit, rapat komite audit, 

komisaris independen, dan 

ukuran dewan 

Variabel Kontrol:  

Ukuran Perusah: Ln asset 

Reputasi KAP:dummy 

hasil 

penelitian 

untuk proksi 

rapat komite 

audit tidak 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

audit report 

lag. 

hasilpenelitia

n untuk 

variabel 

dewan 

komisaris 

independen 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

audit report 

lag. hasil 

penelitian 

untuk 

variabel 

ukuran 

dewan 

komisaris 

tidak 

Variabel: 

Profitabi

litas,solv

abilitas 

dan 

ukuran 

perusaha

an 

Indicator

: 

ROA,DE

R, Ln 

Total 

aset 
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berpengaruh 

negatif 

terhadap 

audit report 

lag. hasil 

penelitian 

untuk 

variabel 

kontrol 

ukuran 

perusahaan 

dan KAP Big 

4 tidak 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

audit report 

lag. 

 

2.2 Kerangka Berfikir Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan manufaktur berpengaruh besar terhadap perekonomian 

Indonesia karena peranan industri nomer satu untuk mendorong perekonomian 

nasional dan internasional menuju perdagangan bebas (Kepala Badan Pusat 

Statistik Suhariyanto 2020). Perdagangan bebas akan semakin memperketat 

persaingan antar perusahaan,untuk menghadapi tantangan tersebut pihak 

manajemen perusahaan berusaha mendapatkan lebih banyak dana untuk kegiatan 

operasionalnya dengan cara menjual kepemilikan saham perusahaan kepada 

investor (Iskandar dan Trisnawati, 2010: 175-176). 

Ketika investor akan melakukan investasi perlu di dukung dengan laporan 

keuangan yang baik dan memiliki nilai informasi yang dibutuhkan pengguna 
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laporan keuangan. Karakteristik kegunaan laporan keuangan terdiri dari terbanding 

(compareable), terverifikasi (verifable), tepat waktu (timely), dan terpaham 

(understandable).Ketepatwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat 

keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka 

(Ikatan Akuntan Indonesia,2018:17).Adanya keterlambatan informasi 

penyampaian menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor.Pada 

umumnya investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan 

pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan(Jessie,2017: 2-3). 

Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan 

keuangan auditan disebut sebagai audit report lag/audit delay/audit 

timeliness.Audit Report Lag adalah rentang waktu penyelesaian audit yang diukur 

dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal 

diterbitkannya laporan keuangan auditan.Ada dua alasan mengapa perusahaan yang 

menderita kerugian cenderung mengalami audit report lag yang lebih panjang. 

Pertama, ketika kerugian terjadi perusahaan ingin menunda bad news sehingga 

perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwal ulang penugasan audit. Kedua, 

auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa kerugian ini 

mungkin disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan dan kecurangan 

manajemen informasi tentang laba perusahaanSubekti dan Widiyanti (2004:18). 

Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi lamanya audit report lag. 

Faktor-faktor yang ditenggarai faktor internal dan faktor eksternal diantaranya 

profitabilitas, solvabilitas, jenis perusahaan, Ukuran perusahaan, opini audit, 

ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP),  dan reputasi KAP,Komite 

Audit(Fadli,2017:2-4).. 

Profitabilitas merupakan rasio untuk melihat kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan,asset dan modal 

saham tertentu. Semakin tinggi PM, ROA dan ROE, semakin baik (Hanafi,2012: 

42).Perusahaan yang mengumumkan rugi menunjukkan kegagalan keuangan 

perusahaan. 
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Solvabilitas merupakan rasio untuk melihat kemampuan perusahaan 

memnuhi kewajiban totalnya. Semakin tinggi angka rasio total utang/total aktiva, 

semakin berisiko (tidak baik) (Hanafi, 2012: 44). Rasio solvabilitas yang tinggi 

menunjukan kondisi perusahaan yang kurang baik sehingga fokus auditor dalam 

hal ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan proses audit 

karena harus mengumpulkan alat bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan 

kewajaran laporan keuangannya (Irman,2017:30). 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan 

yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban 

pajak dan lain-lain(Brigham &Houston ,2010:4). Ukuran perusahaan merupakan 

salah satu fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu 

perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah 

diaudit semakin cepat. 

Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian digambarkan 

dalam kerangka teoritis yang merupakan alur pemikiran dari penelitian yang 

disusun sebagai berikut: 
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Gambar 2. 2 

Kerangka Pemikiran 

2.2.2Hubungan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk 

dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin 

Fenomena dan Masalah 

Masih banyak perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdafttar 

di BEI yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan 

auditan atau disebut Audit Report Lag, sementara peraturan mengenai 

penyampaian laporan keuangan di BEI telah ditetapkan.  

Audit Report Lag 

Jumlah hari dari akhir tahun 

tutup buku sampai dengan 

laporan audit dikeluarkan. 

Wardhani (2013:2) 

Audit report lag = tanggal 

laporan auditor – tanggal akhir 

tahun fiskal 

 

Hipotesis: 

H1: Profitabiitas berpengaruh terhadap Audit Report Lag 

H2: Solvabilitas berpengaruh terhadap Audit Report Lag 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report Lag 

 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 

 

Profitabilitas 

 

Solvabilitas 

 

Kasmir (2014:115) definisi rasio 

profitabilitas adalah Rasio untuk menilai 

kemampuan  perusahaan dalam mencari 

keuntungan. 𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
x 100% 

 

 
rasio untuk melihat kemampuan 

perusahaan memnuhi kewajiban 

totalnya.Hanafi (2012: 44)𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥100% 

 

 
ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan 

yang ditunjukan atau dinilai oleh total 

asset, total penjualan, jumlah laba, beban 

pajak dan lain-lain.Brigham & Houston 

(2010:4). Ukuran perusahaan ( 𝑆𝑖𝑧𝑒) =

𝐿𝑛(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) 
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tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Ada 

tiga rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan yaitu: profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE) 

(Kartika,2011:157). 

Keterlambatan waktu dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Perusahaan 

yang mampu menghasilkan laba cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian 

laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian 

karena laba merupakan berita baik bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak akan 

menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. (Hilmi dan Ali,2008:9) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jusia (2013: 381), Sulistyo 

(2010:74) dan Dura (2017:69) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap reporting lag perusahaan. Penelitian ( Wedi dan Daniel,2017: 105) 

spesialisasi industri auditor dengan variabel kontrol berpengaruh signifikan 

terhadap hubungan masa kerja audit dan keterlambatan laporan audit dengan arah 

koefisien positif. Ramadhany et al menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap audit delay.Rai Gina  et al (2017: 1101) dan Sastrawan dan 

Latrini (2016:332) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap audit report lag. 

2.2.3 Hubungan Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Solvabilitas mengindikasikan jumlah modal yang dikeluarkan oleh investor 

dalam rangka menghasilkan laba.Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang 

tidak sehat cenderung biasanya dapat melakukan kesalahan manajemen dan 

kecurangan (fraud).Proporsi yang tinggi dari hutang terhadap total asset ini,  akan 

mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup 

perusahaan (going concern ),yang pada akhirnya melakukan kecermata yang lebih 

dalam pengauditan, sehingga proses audit report lag akan semakin lama 

(Rachmawati,2008:4). Semakin tinggi leverage, maka semakin rendah 

kemungkinan perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ( 

Ait& Nadia, 16:424). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan dan Latrini (2016: 311-337) 

menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap audit report 

lag. Lestari (2015:11) menemukan hasil dimana tingkat solvabilitas berpengaruh 

positif terhadap audit report lag. Rai Gina et al (2017:1101) dan Dewi dan Jusia 

(2013: 381)solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag.Perdana (2017:9) 

menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh Negative terhadap audit report lag. 

2.2.4 Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag 

 Ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dengan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.Ukuran(Proksi) yang digunakan 

untuk variable ukuran perusahaan ini adalah dengan total asset.Bukti empiris yang 

ada menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki asset yang lebih besar 

melaporkan lebih cepat dibandigkan dengan perusahaan yang memiliki asset lebih 

kecil. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar, tenaga kerja yang 

kompeten, dan tekhnologi sistem informasi akuntansi yang lebih canggih, sehingga 

dapat menghasilkan data yang akurat dan lebih cepat.Perusahaan besar memiliki 

pegendalian yang lebih baik. Dengan keunggulan tersebut dapat membantu auditor 

menyelesaikan proses audit dan penyampaian laporan keuangan audit dengan 

waktu yang lebih singkat..Semakin besar ukuran perusahaan ,maka semaki besar 

kemungkinan perusahaan tepat waktu dalam meyampaikan laporan keuangan 

(Herja et al,2014:2). Dengan total perusahaan berukuran besar biasanya memiliki 

peran yang lebih luas dan memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan 

publik dibandingkan dengan perusahaan kecil ( Wedi dan Daniel, 2017: 142). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wirakusuma(2014:182)  

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

report lag. Penelitian yang dilakukan oleh Dura (2017:69) dan Sulistyo (2010:75) 

yang menunjukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

audit report lag.Wijaya dan Wirakusuma (2017:1739) bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap audit report lag.  
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:132) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka 

piker yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Dalam 

penelitian ini, penulis akan melakukan pengujian hipotesis yang berkaitan dengan 

siginifikan atau tidaknya pengaruh antar variabel independen dengan variabel 

dependen. Berdasarkan paradigma penelitian 2.2, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari Profitabilitas, Solvabilitas dan 

UkuraPerusahaan terhadapAudit Report Lag. 

H1: Profitabiitas berpengaruh terhadap Audit Report Lag 

H2: Solvabilitas berpengaruh terhadap Audit Report Lag 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 

 


