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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Profitabilitas,Solvabilitas dan Ukuran 

Perusahaan dan Audit Report Lag. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

Audit Report Lag. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu adalah 

Profitabilitas,Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan. Subjek dalam penelitian ini 

adalah Perusahaan Manufaktur sektor barang konsumsi periode 2014-2018. 

5.1.1.2 Gambaran Mengenai Variabel Penelitian 

5.1.1.2.1 Gambaran Mengenai Variabel Profitabilitas 

Profitabilitasadalah 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.Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakanindikator atau parameter penilaian Return on 

Asset(ROA)karenasemakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan 

dianggap mampu dalam menggunakan asset yang dimilikinya secara efektif untuk 

menghasilkan laba. Berikut ini adalah data mengenai Return on Asset pada 

Perusahaan Manufaktur sektor barang konsumsi periode 2014-2018 yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 5. 1 

Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 2014-2018 

 

No Emiten 2014 2015 2016 2017 2018  

1 ADES 
15.03 12.77 17.29 14.55 16.01 

 

2 CEKA 
13.19 17.17 

17.51 
17.71 17.93 
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3 DLTA 28.33 18.34 21.18 20.86 22.19  

4 DVLA 
16.55 17.84 19.93 

19.89 11.93  

5 GGRM 
19.33 

10.16 10.61 11.62 11.28  

6 ICBP 10.33 11.01 12.56 11.21 13.56  

7 KLBF 
17.08 15.02 15.44 14.76 13.76 

 

8 SIDO 14.80 15.65 16.08 16.90 19.89  

9 TCID 
18.70 28.01 10.79 17.58 17.08 

 

10 ULTJ 19.70 14.78 16.74 13.88 12.63  

 Rata-rata 
17.56 16.44 15.65 16.05 15.58 

 

 SDV 
5.07 5.18 3.75 3.41 3.84 

 

 Maks 
28.33 28.01 21.18 20.86 22.19 

 

 Min 
10.33 10.16 10.61 11.21 11.28 

 

Sumber: Data diolah (2020)  

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukan bahwa pada tahun 2014 rata-rata 

perkembangan profitabilitas (Rasio Return on Asset) perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi sebesar 17.56%, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas 

(Rasio Return on Asset) tertinggi yaitu PT.Delta Djakarta Tbk (DLTA) sebesar 

28.33% sedangkan yang memiliki tingkat profitabilitas (Rasio Return on Asset) 

terendah PT.Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar 10.33%. 

Pada tahun 2015 rata-rata perkembangan profitabilitas (Rasio Return on 

Asset) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 16.44%, perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas (Rasio Return on Asset) tertinggi yaitu 

PT.Mandom Indonesia Tbk (TCID) sebesar 28.01% sedangkan yang memiliki 

tingkat profitabilitas (Rasio Return on Asset) terendah PT.Gudang Garam 

Tbk(GGRM) sebesar 10.16%. 
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Pada tahun 2016 rata-rata perkembangan profitabilitas (Rasio Return on 

Asset) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 15.65%, perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas (Rasio Return on Asset) tertinggi yaitu PT.Delta 

Djakarta Tbk (DLTA)sebesar 21.18% sedangkan yang memiliki tingkat 

profitabilitas (Rasio Return on Asset) terendah PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) 

sebesar 10.61%. 

Pada tahun 2017 rata-rata perkembangan profitabilitas (Rasio Return on 

Asset) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 16.05%, perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas (Rasio Return on Asset) tertinggi yaitu PT.Delta 

Djakarta Tbk (DLTA)sebesar 20.86% sedangkan yang memiliki tingkat 

profitabilitas (Rasio Return on Asset) terendah PT.Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk (ICBP) sebesar 11.21%. 

Pada tahun 2018 rata-rata perkembangan profitabilitas (Rasio Return on 

Asset) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 15.58%, perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas (Rasio Return on Asset) tertinggi yaitu PT.Delta 

Djakarta Tbk (DLTA)sebesar 22.19% sedangkan yang memiliki tingkat 

profitabilitas (Rasio Return on Asset) terendah PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) 

sebesar 11.28%. 

Berdasarkan nilai rata-rata profitabilitas perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi selama periode 2014-2018. Penulis menyimpulkan bahwa ke 10 

sampel memiliki nilai rata-rata  profitabilitas yaitu sebesar 10.16% sampai dengan 

28.33%, sedangkan ROA(Return on Asset) paling rendah yaitu perusahaan 

PT.Gudang Garam Tbk(GGRM)  sebesar 10.16%. Semakin besar nilai profitabilitas 

perusahaan maka akan semakin baik. 

5.1.1.2.2 Gambaran Mengenai Variabel Solvabilitas 

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 
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jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).Solvabilitas dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakanindikator atau parameter penilaian 

DER(Debt to Equity Ratio) karenarasio ini menggambarkan sampai sejauhmana 

modal pemilik dapat menutupi utang-utang  kepada pihak luar semakin kecil rasio 

ini semakin baik. Berikut ini adalah data mengenai Debt to Equity Ratio pada 

Perusahaan Manufaktur sektor barang konsumsi periode 2014-2018 yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 5 .2 

Solvbilitas Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 2014-2018 

No Emiten 2014 2015 2016 2017 2018  

1 ADES 
70.68 98.93 106.12 98.63 82.87 

 

2 CEKA 
138.89 132.20 60.60 54.22 29.69 

 

3 DLTA 
31.17 22.21 28.32 27.14 28.64 

 

4 DVLA 
28.45 41.37 41.85 46.99 40.20 

 

5 GGRM 
75.75 67.08 59.11 58.25 53.10 

 

6 ICBP 
71.62 62.08 56.22 55.57 51.35 

 

7 KLBF 
27.40 25.22 22.16 29.59 28.64 

 

8 SIDO 
27.43 27.61 28.33 29.06 24.99 

 

9 TCID 
22.54 28.41 25.02 27.09 23.96 

 

10 ULTJ 
28.37 26.54 21.49 23.30 26.35 

 

 Rata-rata 
50.18 48.08 38.12 39.02 34.10 

 

 SDV 
38.88 35.60 16.52 14.39 11.29 

 

 Maks 
138.89 132.20 60.60 58.25 53.10 

 

 Min 
22.54 22.21 21.49 23.30 23.96 
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Sumber:Data diolah (2020) 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2014 rata-rata 

perkembangan Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi sebesar 50.18%, perusahaan yang memiliki tingkat 

Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) tertinggi yaitu PT.Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk (CEKA) sebesar 138.89%, sedangkan yang memiliki tingkat 

Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) terendah perusahaan PT.Mandom 

Indonesia Tbk (TCID)sebesar22.54%. 

Pada tahun 2015 rata-rata perkembangan Solvabilitas (Rasio Debt to Equity 

Ratio) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 48.08%, perusahaan 

yang memiliki tingkat Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) tertinggi yaitu 

PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar 132.20%, sedangkan yang 

memiliki tingkat Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) terendah perusahaan 

PT.Delta Djakarta Tbk (DLTA)sebesar 22.21%. 

Pada tahun 2016 rata-rata perkembangan Solvabilitas (Rasio Debt to Equity 

Ratio) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 38.12%, perusahaan 

yang memiliki tingkat Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) tertinggi yaitu 

PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar 60.60%, sedangkan yang 

memiliki tingkat Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) terendah perusahaan 

PT.Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) sebesar 21.49%. 

Pada tahun 2017 rata-rata perkembangan Solvabilitas (Rasio Debt to Equity 

Ratio) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 39.02%, perusahaan 

yang memiliki tingkat Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) tertinggi yaitu 

PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) sebesar 58.25%, sedangkan yang memiliki tingkat 

Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) terendah perusahaan PT.Ultra Jaya Milk 

Industry Tbk (ULTJ)sebesar 23.30%. 

Pada tahun 2018 rata-rata perkembangan Solvabilitas (Rasio Debt to Equity 

Ratio) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 34.10%, perusahaan 

yang memiliki tingkat Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) tertinggi yaitu 



63 
 

PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) sebesar 53.10%, sedangkan yang memiliki tingkat 

Solvabilitas (Rasio Debt to Equity Ratio) terendah perusahaan PT.Mandom 

Indonesia Tbk (TCID) sebesar 23.96%. 

Berdasarkan nilai rata-rata solvabilitas perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi selama periode 2014-2018. Penulis menyimpulkan bahwa ke 10 

sampel memiliki nilai rata-rata solvabilitas yaitu sebesar 21.49% sampai dengan 

138.89%, sedangkan DER(Debt to Equity Ratio) paling tinggi yaitu PT.Wilmar 

Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar 138.89%. Perusahaan yang memiliki 

tingkat DER yang tinggi harus lebih memperhatikan tingkat pengelolaan modal 

terhadap hutang perusahaan, karena ini paling diperhatikan oleh investor dimana 

investor melihat kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang (baik 

jangka panjang maupun jangka pendek) dari modal perusahaan tersebut. 

5.1.1.2.3 Gambaran Mengenai Variabel Ukuran Perusahaan 

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. Ukuran 

Perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakanindikator atau 

parameter penilaianLn (total Asset) karena untuk mensederhanakan nilai triliun, 

tanpa mengubah proporsi dari nilai asal sebenarnya.Berikut ini adalah data 

mengenai Ln(total Asset) pada Perusahaan Manufaktur sektor barang konsumsi 

periode 2014-2018 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5 .3 

Ukuran Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 2014-2018 

Nama 

Perusahaan Tahun Total Asset Up 

ADES 2014  Rp                                              504,865,000,000  26.95 

ADES 2015  Rp                                              613,522,000,000  27.14 
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ADES 2016  Rp                                              767,479,000,000  27.37 

ADES 2017  Rp                                              840,236,000,000                                                             27.46 

ADES 2018  Rp                                              881,275,000,000  27.50 

CEKA 2014  Rp                                           1,284,150,037,341  27.88 

CEKA 2015  Rp                                           1,485,826,210,015  28.03 

CEKA 2016  Rp                                           1,425,964,152,418  27.99 

CEKA 2017  Rp   1,392,636,444,501                                                        27.96 

CEKA 2018  Rp                                           1,168,956,042,706  27.79 

DLTA 2014  Rp997,443,167,000                                                 27.62 

DLTA 2015  Rp                                           1,083,321,916,000  27.71 

DLTA 2016  Rp                                           1,197,796,650,000  27.81 

DLTA 2017  Rp1,340,842,765,000                                                           27.92 

DLTA 2018  Rp                                           1,523,517,170,000  28.05 

DVLA 2014  Rp                                           1,236,247,525,000  27.84 

DVLA 2015  Rp                                           1,376,278,237,000  27.95 

DVLA 2016  Rp                                           1,531,365,558,000  28.06 

DVLA 2017  Rp 1,640,886,147,000                                                              28.12 

DVLA 2018  Rp                                           1,682,281,739,000  28.15 

GGRM 2014  Rp                                         58,220,600,000,000  31.70 

GGRM 2015  Rp                                         63,505,413,000,000  31.78 

GGRM 2016  Rp                                         62,915,634,000,000  31.77 

GGRM 2017  Rp66,759,930,000,000                                                          31.83 

GGRM 2018  Rp                                         69,097,219,000,000  31.87 

ICBP 2014  Rp                                         24,910,211,000,000  30.85 

ICBP 2015  Rp                                         26,560,624,000,000  30.91 

ICBP 2016  Rp                                         28,901,948,000,000  30.99 

ICBP 2017  Rp  31,619,514,000,000                                                       31.08 
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ICBP 2018  Rp                                         34,367,153,000,000  31.17 

KLBF 2014  Rp                                         12,425,032,367,729  30.15 

KLBF 2015  Rp                                         13,696,417,381,439  30.25 

KLBF 2016  Rp                                         15,226,009,210,657  30.35 

KLBF 2017  Rp 16,616,239,416,335                                                        30.44 

KLBF 2018  Rp                                         18,146,266,145,369  30.53 

SIDO 2014  Rp                                           2,821,399,000,000  28.67 

SIDO 2015  Rp                                           2,796,111,000,000  28.66 

SIDO 2016  Rp                                           2,987,614,000,000  28.73 

SIDO 2017  Rp3,158,198,000,000                                                           28.78 

SIDO 2018  Rp                                           3,337,628,000,000  28.84 

TCID 2014  Rp                                           1,863,679,837,324  28.25 

TCID 2015  Rp                                           2,082,096,848,703  28.36 

TCID 2016  Rp                                           2,185,101,038,101  28.41 

TCID 2017  Rp 2,361,807,189,430                                                          28.49 

TCID 2018  Rp                                           2,445,143,511,801  28.53 

ULTJ 2014  Rp                                           2,918,134,000,000  28.70 

ULTJ 2015  Rp                                           3,539,997,000,000  28.90 

ULTJ 2016  Rp                                           4,239,200,000,000  29.08 

ULTJ 2017  Rp 5,175,896,000,000                                                         29.28 

ULTJ 2018  Rp                                           5,555,871,000,000  29.35 

  

2014 

  Total Asset Ln Total Aset 

Rata-rata  Rp11,852,988,548,266  29.07 

SDV  Rp19,118,772,224,779  1.47 

Min  Rp997,443,167,000  27.63 
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Maks  Rp58,220,600,000,000  31.70 

 

2015 

  total asset Ln total aset 

Rata-rata  Rp12,902,898,399,240  29.17 

SDV  Rp20,789,400,373,760  1.45 

Min  Rp1,083,321,916,000  27.71 

Maks  Rp63,505,413,000,000  31.78 

 

2016 

  Total Asset Ln Total Aset 

Rata-rata  Rp13,401,181,401,020  29.24 

SDV  Rp 20,756,596,787,115  1.45 

Min  Rp1,197,796,650,000  27.81 

Maks  Rp  62,915,634,000,000  31.77 

Maks  Rp62,915,634,000,000  31.77 

 

 

2017 

  Total Asset Ln Total Aset 

Rata-rata  Rp14,287,683,603,585  29.07 

SDV  Rp22,196,978,044,905  1.84 

Min  Rp164,088,617,000  25.82 

Maks  Rp66,759,930,000,000  31.83 

2018 

 Total Asset Ln Total Aset 

Rata-rata  Rp15,258,226,178,764  29.36 



67 
 

Sumber : Data diolah(2020) 

Berdasarkan tabel 5.3 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2014 rata-rata 

perkembangan Ukuran perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 

Rp11,852,988,548,266, perusahaan yang memiliki nilai asset tertinggi yaitu 

PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) sebesar Rp 58,220,600,000,000, sedangkan yang 

memiliki nilai aset terendah perusahaan PT.Delta Djakarta (DLTA) Tbk sebesar 

Rp997,443,167,000. 

Pada tahun 2015 rata-rata perkembangan Ukuran perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi sebesar Rp12,902,898,399,240, perusahaan yang memiliki 

nilai asset tertinggi yaitu PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) sebesar 

Rp63,505,413,000,000, sedangkan yang memiliki nilai aset terendah perusahaan 

PT.Delta Djakarta Tbk sebesar Rp1,083,321,916,000. 

Pada tahun 2016 rata-rata perkembangan Ukuran perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi sebesar Rp13,401,181,401,020, perusahaan yang memiliki 

nilai asset tertinggi yaitu PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) sebesar 

Rp62,915,634,000,000, sedangkan yang memiliki nilai aset terendah perusahaan 

PT.Delta Djakarta Tbk sebesar Rp1,197,796,650,000. 

Pada tahun 2017 rata-rata perkembangan Ukuran perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi sebesar Rp14,287,683,603,585, perusahaan yang memiliki 

nilai asset tertinggi yaitu PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) sebesar 

Rp66,759,930,000,000, sedangkan yang memiliki nilai aset terendah perusahaan 

PT.Darya Varia Laboratoria Tbk(DVLA)sebesar Rp164,088,617,000. 

Pada tahun 2018 rata-rata perkembangan Ukuran perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi sebesar Rp 15,258,226,178,764, perusahaan yang memiliki 

nilai asset tertinggi yaitu PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) sebesar 

SDV  Rp23,032,576,070,242  1.48 

Min  Rp1,168,956,042,706  27.79 

Maks  Rp69,097,219,000,000  31.87 



68 
 

Rp69,097,219,000,000, sedangkan yang memiliki nilai aset terendah perusahaan P 

PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebesar Rp1,168,956,042,706. 

Berdasarkan nilai rata-rata Ukuran Perusahaan Manufaktur sektor barang 

konsumsi selama periode 2014-2018. Penulis menyimpulkan bahwa ke 10 sampel 

perusahaan dapat dilihat bahwa Ukuran Perusahaan yang diukur dari total asset 

menunjukan adanya peningkatan tahun ke tahun, berarti perusahaan sampel 

memiliki total asset yang relative besar.   

5.1.1.2.4 Gambaran Mengenai Variabel Audit Report Lag 

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.Audit Report Lagdalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakanindikator atau parameter penilaian jumlah haritanggal laporan 

auditor – tanggal akhir tahun fiskal.Berikut ini adalah data mengenai Audit Report 

Lagpada Perusahaan Manufaktur sektor barang konsumsi periode 2014-2018 yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 5. 4 

Audit Report LagPerusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 2014-

2018 

 

No Emiten 2014 2015 2016 2017 2018  

1 ADES 90 88 84 83 75  

2 CEKA 76 76 81 67 75  

3 DLTA 87 89 84 86 88  

4 DVLA 86 69 69 69 82  

5 GGRM 84 84 86 86 85  

6 ICBP 72 83 80 76 79  
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7 KLBF 72 71 77 83 87  

8 SIDO 71 83 73 88 75  

9 TCID 63 63 63 62 61  

10 ULTJ 90 89 82 81 85  

 Rata-rata 77.89 78.56 77.22 77.56 79.67  

 SDV 9.18 9.25 7.55 9.50 8.5  

 Maks 90 89 86 88 88  

 Min 63 63 63 62 61  

Sumber: Data diolah(2020) 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukan bahwa pada tahun 2014 rata-rata lama 

hari Audit Report Lag perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 

77.89%, perusahaan yang  memiliki lama hari Audit Report Lag tertinggi yaitu 

PT.Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dan PT.Akasha Wira Internasional Tbk 

(ADES) selama 90 hari sedangkan yang memiliki lama hari Audit Report Lag 

terendah yaitu PT.Mandom Indonesia Tbk (TCID) selama 63 hari. 

Pada tahun 2015 rata-rata lama hari Audit Report Lag perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 78.56%, perusahaan yang  memiliki 

lama hari Audit Report Lag tertinggi yaitu PT.Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) 

dan PT.Delta Djakarta Tbk (DLTA)selama 89 hari sedangkan yang memiliki lama 

hari Audit Report Lag terendah yaitu PT.Mandom Indonesia Tbk (TCID) selama 63 

hari. 

Pada tahun 2016 rata-rata lama hari Audit Report Lag perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 77.22%, perusahaan yang  memiliki 

lama hari Audit Report Lag tertinggi yaitu PT.Gudang Garam Tbk(GGRM) selama 

86 hari sedangkan yang memiliki lama hari Audit Report Lag terendah yaitu 

PT.Mandom Indonesia Tbk (TCID) selama 63 hari. 

Pada tahun 2017 rata-rata lama hari Audit Report Lag perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 77.56%, perusahaan yang  memiliki 
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lama hari Audit Report Lag tertinggi yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk (SIDO)selama 88 hari sedangkan yang memiliki lama hari Audit 

Report Lag terendah yaitu PT.Mandom Indonesia Tbk (TCID) selama 62 hari. 

Pada tahun 2018 rata-rata lama hari Audit Report Lag perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi sebesar 79.67%, perusahaan yang  memiliki 

lama hari Audit Report Lag tertinggi yaitu PT.Delta Djakarta Tbk (DLTA)selama 

88 hari sedangkan yang memiliki lama hari Audit Report Lag terendah yaitu 

PT.Mandom Indonesia Tbk (TCID) selama 61 hari. 

Berdasarkan nilai rata-rata Audit Report Lag perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi selama periode 2014-2018. Penulis menyimpulkan bahwa ke 10 

sampel diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan 

audit. Dalam hal ini Audit Report Lag yang paling tinggi yaitu selama 90 hari yang 

terjadi pada PT.Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dan PT.Akasha Wira 

Internasional Tbk (ADES) pada tahun 2014,sedangkan pada tahun berikutnya 

mengalami penurunan yang merupakan berita baik bagi perusahaan semakin kecil 

Audit Report Lag perusahaan maka semakin baik pandangan masyarakat terhadap 

perusahaan. 

 

5.1.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran dari setiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan standar 

deviasi. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 5 .5 

Statistik Deskriptif 

 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. Deviation 

x1 50 10.16 28.92 16.1666 4.070310 

x2 50 21.49 138.89 46.3704 28.902711 

x3 50 25.08 29.53 27.4928 1.284752 

y 50 61 90 78.53 8.299352 

Valid N 

(listwise) 

50     

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Berdasarkan tabel 5.5 di atas dapat dijelaskan hasil pengujian statistik 

deskriptif yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Profitabilitas (X1) dari sampel penelitian sebanyak 50 perusahaan 

diukur dengan ROA. Komposisi profitabilitas paling kecil 10.16 dan paling 

besar 28.92 dengan nilai rata-rata 16.1666 dan standar deviasi 4.070310. 

Hal ini menunjukkan rata-rata profitabilitas perusahaan sampel 16.1666. 

2. Variabel Solvabilitas (X2) dari sampel penelitian sebanyak 50 perusahaan 

diukur dengan DER. Komposisi solvabilitas paling kecil 21.49 dan paling 

besar 138.89 dengan nilai rata-rata 46.3704 dan standar deviasi 28.902711. 

Hal ini menunjukkan rata-rata solvabilitas perusahaan sampel 46.3704. 

3. Variabel Ukuran Perusahaan (X3) dari sampel penelitian sebanyak 50 

perusahaan diukur dengan total aset. Komposisi ukuran perusahaan paling 

kecil 25.08 dan paling besar 29.53 dengan nilai rata-rata 27.49. Hal ini 

menunjukkan dengan total perusahaan berukuran besar biasanya memiliki 

peran yang lebih luas dan memberikan dampak yang besar terhadap 

kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 
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4. Variabel  Audit Report Lag (Y) dari sampel penelitian sebanyak 50 

perusahaan diukur dengan jumlah hari lama penyelesaian auditor dalam 

melaksanakan proses audit terhitung sejak tanggal 31 Desember. Variabel 

audit report lag perusahaan menujukkan rata-rata sebesar 78,53 hari 

lamanya auditor di dalam melakukan audit. Sementara itu, lamanya auditor 

di dalam melakukan pekerjaan audit dalam audit report lag adalah terpendek 

selama 61 hari dan terlama selama 90 hari dan terjadi penyimpangan 

perusahaan sampel memiliki waktu audit report lag dengan nilai standar 

deviasinya sebesar 8.229. tampak bahwa rata-rata audit delay perusahaan 

sampel masih di bawah 120 hari kalender yang merupakan batas yang 

ditetapkan oleh Ototritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyampaikan 

laporan keuangan. 

5.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

5.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah regresi, 

variabel dependen dan variabel independen atau keduanya terdistribusi secara 

normal. Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian normalitasmenggunakan uji 

kolmogrov smirnov dan gambar P-P Plot Normalitas yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5 .6 

Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.09499026 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .084 

Positive .048 
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Negative -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .593 

Asymp. Sig. (2-tailed) .874 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 

Gambar 5 .1 

Grafik P-P Plots Normalitas 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukan bahwa besarnya nilai signifikansi 0,874. 

Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan oleh kolmogrov smirnov lebih dari 

atau 5% (taraf nyata signifikansi penelitian) yaitu (0,874>0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima atau data residual berdistribusi normal, dengan 

kata lain model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas atau data 
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berdistribusi normal. Dan berdasarkan gambar 5.1 menunjukan bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.Maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

5.1.3.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot. Di bawah ini akan 

disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas mengunakan grafik scatterplot yaitu 

sebagai berikut: 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Gambar 5. 2 

Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil pengujian scatter plot pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa tidak 

ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 0 pada 
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sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hetersokedastisitas pada 

model regresi. 

5.1.3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakahdalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen.dalam 

penelitian ini menggunakan Variance Inflating Factor. Berdasarkan hasil pengujian 

Multikolinearitas diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5. 7 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant

) 

3.53

9 
.201 

 17.62

7 

.00

0 

  

x1 .129 .046 .373 2.831 
.00

7 
.906 

1.10

3 

x2 .079 .030 .334 2.615 
.01

2 
.966 

1.03

6 

x3 .070 .027 .338 2.597 
.01

3 
.929 

1.07

6 

a. Dependent Variable: y 

Sumber: Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel 5.7 untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas, 

apabila nilai VIF < 10 tidak terjadi gejala multikolinearitas.Nilai VIF yang di 

peroleh pada tabel diatas X1 (1.103), X2(1.036), X3(1.076) < 10, maka dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
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5.1.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dalam 

penelitian ini menggunakan uji Durbin-watson. Berdasarkan hasil pengujian 

autokorelasi diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5 .8 

Uji Durbin-watson 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .524a .274 .227 .09804 1.487 

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1 

b. Dependent Variable: y 

Sumber: Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson(dw) sebesar 

1.487. Nilai du dan dl dicari pada distribusi nilai tabel durbin-watson berdasarkan 

k(3) dan N (50) dengan sigfikansi 5%, maka diperoleh nilai dl(1.420)<dw(1.487)< 

4-du(2.327), maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel. 

5.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara 

variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel 

yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Persamaan model regresi yang 

digunakan penulis adalah persamaan model regresi linear berganda. Di bawah ini 

akan disajikan model persamaan regresi menggunakan analisis regresi linear 

berganda yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 5.9 

Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 3.539 .201  17.627 .000   

x1 .129 .046 .373 2.831 .007   

x2 .079 .030 .334 2.615 .012   

x3 .070 .027 .338 2.597 .013   

a. Dependent Variable: y 

Sumber:Hasil Output SPSS 

Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Y = 3.539 + 0.129 X1+ 0.079 X2 + 0.070X3 

b0=3.539   artinya jika variabel X1,X2,X3bernilai nol (0), maka variabel Y akan 

bernilai 3.359. 

b1=0.129 artinya jika variabel Profitabilitas (X1)meningkat sebesar satu satuan 

dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat 

sebesar 0.129. 

b2=0.079 artinya jika variabel Solvabilitas (X2)meningkat sebesar satu satuan 

dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat 

sebesar 0.079. 

b3=0.070 artinya jika variabel Ukuran Perusahaan (X3)meningkat sebesar satu 

satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan 

meningkat sebesar 0.070. 
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5.1.5 Pengujian Hipotesis 

5.1.5.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5 .10 

Pengujian Hipotesis 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 3.539 .201  17.627 .000   

x1 .129 .046 .373 2.831 .007   

x2 .079 .030 .334 2.615 .012   

x3 .070 .027 .338 2.597 .013   

a. Dependent Variable: y 

Sumber:Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel 5.10, hasil pengujian hipotesis menunjuka bahwa nilai 

signifikansi variabel Profitabilitas (X1) sebesar 0,007<0,05 (taraf nyata signifikansi 

penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan 

ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 2,831, sedangkan ttabel sebesar 2,012. Dari 

hasil tersebut terlihat bahwa thitung>ttabel yaitu 2,831>2,012, maka dapat disimpulkan 

bahwa Haditerima, artinya variabel Profitabilitas berpengaruh terhadap variabel 

Audit Report Lag. Pada variabel Solvabilitas (X2)sebesar 0,012<0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 2,615, sedangkan ttabel sebesar 

2,012. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung>ttabel yaitu 2,615>2,012, maka dapat 

disimpulkan bahwa Haditerima, artinya variabel Solvabilitas berpengaruh terhadap 

variabel Audit Report Lag.Pada variabel Ukuran Perusahaan (X3)sebesar 
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0,013<0,05 (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari 

hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 2,597, 

sedangkan ttabel sebesar 2,012. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung>ttabel yaitu 

2,597>2,012, maka dapat disimpulkan bahwa Haditerima, artinya variabel Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap variabel Audit Report Lag. 

5.1.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R2 dari model regresi 

digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Di bawah ini akan disajikan hasil 

pengujian koefisien determinasi yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5 .11 

 Koefisien Determinasi 

model R R Square Adjusted R 

Square 

1 .524a .274 .227 

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Berdasarkan tabel 5.11 di atas, hasil pengujian koefesien determinasi 

menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,274 yang berarti bahwa variabilitas variabel 

dependen yaitu Audit Report Lag yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

yaitu Profitabilitas,Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 27,4%, sedangkan sisanya sebesar 72,6% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain di luar model penelitian. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Penerimaan terhadap hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa tingkat 

profitabilitas yang dihitung dengan rasio ROA (Return On Assets) memang secara 
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signifikan berpengaruh positif terhadap audit report lag. Dengan hasil minimum 

sebesar 10.16% diatas nilai ideal standar industri 10% menunjukan bahwa 

profitabilitas perusahaan baik. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

besarnya rasio ROA (Return On Assets) yang diukur dari kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan asset untuk menghasilkan laba akan memperlambat waktu 

penyelesaian laporan audit. Hal ini disebabkan karena semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba, maka transaksi penjualan yang ada dalam 

perusahaan tersebut akan semakin banyak. Dengan adanya laba yang besar, maka 

akan ada tuntutan dari pihak manajemen untuk mempercepat memberikan kabar 

baik kepada publik, karena mempercepat kabar baik perusahaan akan mendapatkan 

benefit dari reputasi yang baik dengan begitu perusahaan juga dapat menarik lebih 

banyak calon karyawan berkualitas, menarik media massa untuk meliput berita dari 

perusahaan sehingga biaya peluncuraan produk akan lebih rendah, mempermudah 

pemasaran produk untuk memasuki pasar baru, meningkatkan brand royalty, 

meningkatkan market share, meningkatkan ketertarikan investor, serta dapat 

membangun kredibilitas investor. Tapi disisi lain, auditor akan semakin berhati-hati 

dalam melihat setiap detail penjualan yang ada, apakah penjualan itu benar-benar 

terjadi atau hanya penjualan fiktif supaya perusahaan bisa menghasilkan laba. 

Kehati-hatian atau dapat dikatakan dengan due audit care itulah yang membuat 

laporan audit akan lama selesai, karena melaksanakan due audit care dengan cara 

yaitu merumuskan kembali langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, 

merencanakan dan melakukan pengujian, mencegah kesalahan pengukuran atas 

situasi yang tidak dikenalnya , menentukan langkah-langkah yang cukup untuk 

menjawab keraguannya, mengikuti perkembangan dalam area kompetensinya, 

mereview pekerjaan asistennya. 

Berpengaruhnya tingkat profitabilitas khususnya rasio ROA terhadap audit 

report lag.dalam penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Dewi dan 

Jusia (2013: 381), Sulistyo (2010:74) dan Dura (2017:69) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap reporting lag perusahaan. 
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5.2.2 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Penerimaan terhadap hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa tingkat 

solvabilitas yang dihitung dengan DER (Debt to Equity Ratio) memang secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap audit report lag. Dengan hasil minimum 

sebesar 138.89% diatas nilai ideal standar industri 90% menunjukan bahwa 

solvabilitas perusahaan tinggi.Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin 

besar DER (Debt to Equity Ratio)yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam 

melunasi utang maka waktu penyelesaian laporan audit akan semakin panjang. Hal 

ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki DER tinggi menggambarkan 

kondisi perusahaan yang kurang baik atau gagal dan meningkatkan fokus auditor 

bahwa laporan keuangan kurang reliable. Hal ini karena tingginya DER secara 

normal berhubungan dengan tingginya risiko. Ini merupakan hasil dari kesehatan 

finansial perusahaan yang buruk dimana mungkin terjadi karena manajemen yang 

buruk dan fraud. 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, karena 

melaksanakan due audit care dengan cara yaitu merumuskan kembali langkah-

langkah tindakan yang akan dilakukan, merencanakan dan melakukan pengujian, 

mencegah kesalahan pengukuran atas situasi yang tidak dikenalnya, menentukan 

langkah-langkah yang cukup untuk menjawab keraguannya, mengikuti 

perkembangan dalam area kompetensinya, mereview pekerjaan asistennya. 

. Untuk mengatasi masalah rasio DER yang tinggi suatu perusahaan 

memutuskan melunasi hutang yang jatuh tempo dengan mengganti surat berharga 

lain atau membayar dengan menggunakan laba ditahan, maka perusahaan 

mendahulukan membayar hutang tersebut. 

Berpengaruhnya tingkat solvabilitas khususnya rasio DER terhadap audit 

report lag dalam penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Sastrawan 

dan Latrini (2016: 311-337), Lestari (2015:11), Rai Gina et al (2017:1101) dan 

Dewi dan Jusia (2013: 381)menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif 

terhadap audit report lag.  
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5.2.3Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag 

Penerimaan terhadap hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan memang secara signifikan berpengaruh positif signifikan terhadap audit 

report lag.Dengan hasil maksimum sebesar Rp66,759,930,000,000 diatas 10M 

yang termasuk kedalam usaha besar.Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan yang diukur dari total aset atau kekayaan yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan akan mempercepat waktu penyelesaian laporan 

audit. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar umumnya sudahmemiliki sistem 

yang canggih, sumber daya manusia yang lebih banyak dan kompeten dalam 

menyelesaikan laporan audit perusahaan serta pengendalian internal yang baik 

sehingga memudahkan perusahaan untuk memberikan data kepada auditor. Selain 

itu, perusahaan yang berskala besar cendrung memiliki dana yang lebih banyak 

untuk mengontrak auditor independen yang kompeten sehingga bisa memberikan 

insentif lebih besar. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan yang diukur dari total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan akan mempercepat waktu penyelesaian laporan audit.  

Berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap audit delay dalam penelitian 

ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Dura (2017:69), Wijaya dan 

Wirakusuma (2017:1739) dan Sulistyo (2010:75) yang menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap audit report lag. 
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