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ABSTRACT 

This study examines the effect of audit opinion, audit committee, and company's age on audit 
report lag on companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). The purpose of this 
research is to know some factors that can affect audit report lag, the factor is audit opinion, 
audit committee, and age of company. Popularization in this research is all companies listed 
in Indonesia Stock Exchange 2011-2016, by using secondary data and purposive sampling 
method. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of 
this study indicate that audit opinion, audit committee, and age of company have influence on 
audit report lag. 
 
Keywords: audit opinion, audit committee, company age, audit report lag 
 
PENDAHULUAN 

Pada saat ini perkembangan 
ekonomi di indonesia sangatlah pesat, 
menurut laporan yang diterbitkan melalui 
worldbank bahwa perekonomian di 
indonesia naik menjadi 5% dari 
sebelumnya yaitu 4.9%. Untuk 
menghadapi hal tersebut kini perusahaan 
berlomba – lomba untuk mendaftarkan diri 
pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia (BEI) akan mendapat 
keuntungan yaitu bisa menjual saham dan 
obligasi dalam pasar modal guna 
mendapatkan pasokan dana karena tidak 
mungkin hanya mengandalkan sumber dari 
internal maupun bank. Menurut daftar 
yang terdapat pada SahamOK  bahwa 
perusahaan yang listed dari tahun 2012-
2016 mengalami penambahan emiten. 
Salah satu syarat untuk mendaftarkan 
perusahaan pada Bursa Efek Indonesia 
(BEI) yaitu dengan menerbitkan laporan. 

Relevan adalah salah satu syarat 
yang diperlukan dalam laporan keuangan. 
Relevan artinya bahwa informasi keuangan 

terebut dapat membantu para pengguna 
laporan keuangan dalam membuat 
keputusan ekonomi, Indikator relevan 
diantaranya adalah ketepatwaktuan 
(timeliness). Laporan keuangan yang tidak 
tepat waktu dapat mengurangi manfaatnya 
bagi pihak – pihak yang berkepentingan, 
karena menjadi kurang relevan dan andal. 
Ketepatan waktu penyajian laporan 
keuangan menjadi tolak ukur keberhasilan 
perusahaan dalam meningkatkan kualitas 
perusahaan, namun auditor juga 
memerlukan waktu yang cukup lama untuk 
melakukan audit pada laporan keuangan 
tersebut. Semakin terlambat perusahaan 
tersebut menyajikan laporan keuangan 
audit maka akan berdampak pada harga 
saham perusahaan itu karena para 
pengguna dan pasar modal mengalami 
kendala untuk menentukan nilai dan harga 
saham. Selain itu, para investor dan 
pengguna laporan keuangan akan 
menimbulkan spekulasi. Para pengguna 
akan beranggapan bahwa kinerja 
perusahaan tersebut yang telat menyajikan 
laporan keuangan adalah buruk dan 
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kembali lagi hal itu pastinya juga 
berdampak pada pengambilan keputusan 
dan harga saham perusahaan tersebut di 
dalam pasar modal, sebaliknya jika 
perusahaan itu dengan tepat waktu 
menyerahkan dan mempublikasikan 
laporan keuangannya maka para pengguna 
akan beranggapan jika perusahaan itu 
mempunyai kinerja dan kepatuhan yang 
baik.  

Perbedaan waktu antara tanggal 
laporan keuangan dengan tanggal laporan 
auditor independen mengindikasikan 
lamanya waktu penyelesaian audit yang 
dilakukan oleh auditor, perbedaan ini 
sering disebut sebagai audit report lag. 
Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan 
telah memperbarui peraturan tersebut 
melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 29/POJK.04/2016 tentang laporan 
tahunan emiten atau perusahaan publik 
pada BAB III pasal 7 mengatakan bahwa 
perusahaan publik wajib menyampaikan 
laporan tahunan yang telah di audit kepada 
OJK paling lambat pada akhir bulan 
keempat setelah tahun tutup buku berakhir. 

Audit Report Lag laporan keuangan 
dapat terjadi dengan alasan karena 
perusahaan tersebut telat menyajikan 
laporan keuangan sehingga auditor 
menjadi terlambat untuk menyampaikan 
laporan auditnya, atau memang auditor 
sulit menemukan bukti – bukti audit yang 
membuat lamanya publikasi laporan audit, 
dan bahkan bisa juga karena auditor 
sengaja memperpanjang masa audit 
dengan menunda untuk menyelesaikannya 
dengan alasan tertentu. 

Opini audit menurut kamus besar 
akuntansi merupakan laporan yang 
diberikan oleh seorang akuntan publik 
terdaftar sebagai hasil dari penelitiannya 
atas kewajaran laporan keuangan. Opini 
wajar tanpa pengecualian (unqualified 
opinion) akan menjadi berita baik (good 
news) dan sebaliknya jika perusahaan 
mendapat opini selain wajar tanpa 
pengecualian akan menjadi bad news 
karena pasti ada ketidak wajaran di dalam 

laporan keuangan tersebut atau auditor 
tidak bisa menemukan informasi yang 
dibutuhkan dan nantinya dapat mengurangi 
kepercayaan dari investor. Hal ini terjadi 
karena pemberian opini unqualified 
tersebut melibatkan negoisasi klien, 
konsultasi dengan partner audit senior. 

Komite audit merupakan sebuah 
komite yang dibentuk oleh dewan 
komisaris dengan bertujuan untuk 
membantu komisaris independen dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawab 
pengawasan dalam pelaporan keuangan. 
Komite audit bertugas untuk memantau 
perancanaan dan pelaksanaan kemudian 
mereka mengevaluasi hasil audit guna 
menilai kelayakan dan kemampuan 
pengendalian internal termasuk proses 
penyusunan laporan keuangan. Auditor 
memiliki sifat kehati – hatian dalam 
melaksanakan kegiatan auditnya agar 
dapat mempertanggung jawabkan laporan 
opini audit, oleh karena itu auditor perlu 
watu yang cukup lama untuk memberikan 
hasil yang sempurna dan ini berdampak 
pada audit report lag. Berdasarkan 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 tentang pembentukan 
dan pedoman pelaksanaan kerja komite 
audit mengatakan bahwa seluruh 
perusahaan go public diwajibkan untuk 
membuat komite audit paling tidak 
beranggotakan 3 orang yang terdiri atas 
satu orang sebagai ketua dan dua orang 
lainnya sebagai anggota komite audit. 

Umur Perusahaan merupakan 
lamanya perusahaan tersebut beroperasi. 
Lamanya perusahaan beroperasi atau 
berdiri mengindikasikan bahwa 
perusahaan tersebut mempunyai tenaga 
kerja yang sudah berpengalaman dalam 
kinerjanya. Perusahaan yang mempunyai 
umur lebih lama dinilai lebih mampu dan 
terampil dalam mengumpulkan, 
memproses, dan menghasilkan informasi 
yang diperlukan karena telah mempunyai 
banyak pengalaman. 
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TEORI YANG DIGUNAKAN DAN 
HIPOTESIS 
Teori Keagenan (Agency Theory) 
 Teori keagenan  atau agency theory 
merupakan hubungan antara prinsipal dan 
agen yang dimana pihak agen bertindak 
atas nama dan kepentingan dari pihak 
prinsipal dan nantinya agen akan mendapat 
balasan atau imbalan dari pihak prinsipal 
(Suwardjono, 2013). Di dalam teori 
keagenan, biasanya pihak yang ingin 
memaksimumkan di dalam kontrak 
perjanjian biasanya yaitu dari pihak agen 
(Suwardjono, 2013). Di dalam laporan 
keuangan sendiri hubungan antara investor 
dan manajemen bisa dikatakan sebagai 
hubungan keagenan, begitu juga hubungan 
antara perusahaan dengan auditor 
independen yang juga disebut sebagai 
hubungan keagenan (Suwardjono, 2013). 
Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan 
bahwa hubungan antara manajemen yang 
berperan sebagai agen dan pemilik sebagai 
prinsipal yang dimana di dalamnya 
terdapat agen yang bertindak sesuai 
dengan apa yang diperintahkan oleh 
prinsipal dan atas apa yang dilakukan oleh 
agent tersebut akan memperoleh imbalan 
dari prinsipal. Hubungan antara agen dan 
prinsipal tersebut biasanya sudah diatur 
secara tertulis atau kontrak. Kontrak yang 
efisien yakni apabila di dalamnya tidak 
terjadi konflik dan pihak yang berkontrak 
dapat memenuhi janjinya serta dapat 
menghasilkan sesuai yang diharapkan 
secara maksimal. Menurut Raharjo (2007) 
Teori keagenan (agency Theory) mencoba 
untuk menjalin hubungan formal antara 
prinsipal dan agen atau pihak yang 
berkepentingan. Teori ini menekankan 
pada perancangan pengukuran prestasi dan 
imbalan yang diberikan agar para manajer 
berperilaku positif. Hal yang terpenting di 
dalam teori agensi ialah kewenangan yang 
diberikan kepada agen untuk melakukan 
sesuatu tindakan dalam hal kepentingan 
pemilik.  
 Hubungan antara teori keagenan 
dengan variabel yang ada dalam penelitian 

ini dimana pihak yang akan menjadi agen 
atau pihak yang diberi tugas yaitu adalah 
auditor yang akan menjalankan tugasnya 
untuk memeriksa laporan keuangan, 
Sedangkan pihak yang memberi tugas atau 
mandate ialah pihak manajemen 
perusahaan yang telah menyusun laporan 
keuangan dan nantinya akan di audit oleh 
auditor. Apabila laporan keuangan audit 
mengalami keterlambatan dalam publikasi 
di BEI, maka nantinya pihak perusahaan 
akan dirugikan karena bisa berpengaruh 
terhadap harga saham serta hukuman yang 
diperoleh, begitu juga dengan kantor KAP 
akan mendapatkan reputasi yang buruk 
jika melakukan keterlambatan dalam 
mengeluarkan laporan keuangan audit.  
 
Audit Report Lag 

Audit report lag dapat 
didefinisikan sebagai rentang atau jarak 
waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 
audit hingga tanggal diterbitkannya 
laporan keuangan audit (Juanita and 
Satwiko, 2012). Diukur berdasarkan 
lamanya hari yang diperlukan untuk 
memperoleh laporan keuangan yang 
diaudit oleh auditor independen, sejak 
tanggal tutup buku perusahaan yaitu 
tanggal 31 desember sampai tanggal yang 
tertera pada tanggal laporan auditor 
independen. pada tahun 2016 OJK telah 
memperbarui melalui peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 
tentang laporan tahunan emiten atau 
perusahaan publik pada BAB III pasal 7 
yang mengatakan bahwa perusahaan 
publik wajib menyampaikan laporan 
tahunan yang telah di audit kepada OJK 
paling lambat pada akhir bulan keempat 
setelah tahun tutup buku berakhir. 
 
Opini Audit 

Opini audit merupakan media bagi 
auditor untuk mengungkapkan pendapat 
atas laporan keuangan kepada investor 
menyangkut keadaan laporan keuangan 
(Aryaningsih dan Budiartha, 2014). Opini 
auditor dibagi menjadi 2 bagian menurut 
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ISA (2016) yaitu : Opini tanpa modifikasi, 
dimana auditor wajib memberikan opini 
tidak dimodifikasi (unqualified opinion) 
ketika auditor menyimpulkan bahwa 
laporan keuangan disusun dalam semua 
hal material dan sesuai dengan pelaporan 
keuangan yang berlaku (ISA 700.7). Opini 
wajar dengan pengecualian diberikan 
ketika auditor telah memperoleh bukti 
yang memadadi dan menyimpulkan bahwa 
salah saji secara individu atau agregat 
adalah material namun tidak meluas 
terhadap laporan keuangan atau auditor 
tidak dapat memperoleh bukti yang 
memadai namun auditor menyimpulkan 
bahwa hal tersebut mungkin terjadi efek 
pada laporan keuangan dari salah saji yang 
tidak terdeteksi, bisa jadi material tetapi 
tidak meluas (ISA 705.7). Auditor 
mengungkapkan opini tidak wajar ketika 
telah memperoleh bukti yang tepat namun 
ditemukan salah saji secara individu atau 
agregat yang keduanya material dan 
meluas terhadap laporan keuangan (ISA 
705.8). Auditor tidak memberikan 
pendapat ketika auditor tidak dapat 
memperoleh bukti yang cukup untuk 
dijadikan dasar pendapat dan auditor 
menyimpulkan bahwa dampak yang 
mungkin timbul dari laporan keuangan 
salah saji yang tidak terdeteksi atau dalam 
keadaan yang sangat jarang terjadi dengan 
melibatkan beberapa ketidakpastian 
auditor menyimpulkan bahwa tidak 
mungkin membentuk opini karena potensi 
ketidakpastian dan kemungkinannya efek 
kumulatif atas laporan keuangan (ISA 
705.9 dan ISA 705.10). 
 
Komite Audit 
 Komite audit adalah sekelompok 
orang yang dibentuk oleh dewan komisaris 
dan bertugas untuk membantu dewan 
komisaris dalam hal memantau 
perencanaan dan pelaksanaan laporan 
keuangan (Apriyani, 2015), kemudian 
pengawasan terhadap pengelolaan 
perusahaan. Komite audit bertanggung 
jawab atas penilaian kelayakan dan 

pengendalian internal perusahaan serta 
dalam pengawasan penyusunan laporan 
keuangan. Sesuai peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 
tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja komite audit yang 
menyatakan bahwa komite audit terdiri 
dari sekurang-kurangnya satu orang 
komisaris independen dan dua orang 
lainnya berasal dari eksternal. 
 
Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan 
lamanya perusahaan tersebut didirikan. 
Perusahaan yang sudah lama berdiri akan 
mempunyai pengalaman yang lebih 
dibandingkan dengan perusahaan yang 
belom lama berdiri, semakin lama 
perusahaan dan masih bertahan sampai 
saat ini, maka perusahaan tersebut diakui 
keberadaan dan keunggulannya oleh 
masyarakat, produk – produk perusahaan 
tersebut sudah dikenal memiliki kualitas 
yang tidak diragukan lagi Perusahaan yang 
telah berdiri lama juga menunjukkan 
bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu 
bersaing dan memiliki lebih banyak 
pengalaman serta mengetahui kebutuhan 
atas informasi tentang perusahaan (Manik, 
2011). 
 
Pengaruh opini audit terhadap audit 
report lag 

Opini audit dibagi menjadi 4 jenis 
menurut ISA 2016 yaitu wajar tanpa 
pengecualian (unqualified opinion), wajar 
dengan pengecualian (qualified opinion), 
pendapat tidak wajar (adverse opinion), 
tidak memberikan pendapat (disclaimer 
opinion). Aryaningsih dan Budiartha 
(2014) menyatakan bahwa opini audit 
berpengaruh terhadap audit report lag. . 
Ketika perusahaan mendapatkan opini 
selain wajar tanpa pengecualian maka 
auditor akan mencari bukti penyebab 
terjadinya laporan selain wajar tanpa 
pengecualian, pencarian bukti – bukti ini 
akan memakan banyak waktu sehingga 
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mengindikasikan terjadinya audit report 
lag yang semakin panjang. 
 
Pengaruh komite audit terhadap audit 
report lag 

Komite audit merupakan sebuah 
komite yang dibentuk oleh dewan 
komisaris yang berguna untuk membantu 
dewan komisaris dalam melaksanakan 
tugasnya serta meninjau kinerja auditor 
independen. Apriyani (2015) mengatakan 
bahwa opini audit berpengaruh secara 
negatif dan signifikan tehadap audit report 
lag. Hal tersebut menunjukan bahwa suatu 
anggota komite audit yang lebih banyak 
akan meningkatkan pengawasan terhadap 
penyusunan laporan keuangan perusahaan 
sehingga auditor dapat menyelesaikan 
pekerjaan auditnya secara cepat.  
 
Pengaruh umur perusahaan terhadap 
audit report lag 

Umur perusahaan merupakan 
lamanya perusahaan tersebut berdiri, hal 
ini dihitung dari tanggal di akte perusahaan 
tersebut berdiri. Semakin lama perusahaan 
tersebut berdiri maka semakin mempunyai 
tenaga yang berpengalaman dalam 

mengumpulkan, mengolah, dan 
menghasilkan berbagai informasi yang 
diperlukan yang berdampak aditor akan 
lebih cepat dalam melaksanakan tugasnya. 
Saemargani dan Mustikawati (2015) 
menyatakan bahwa umur perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap audit 
report lag, semakin lama umur perusahaan 
dinilai semakin efisien dan informasi yang 
dibutuhkan dapat disajikan secara tepat 
waktu. Perusahaan yang mempunyai umur 
lebih lama akan mempunyai tenaga yang 
lebih berpengalaman dan lihai dalam 
penyusunan laporan keuangan, semakin 
perusahaan berpengalaman dalam 
melakukan penyusunan laporan keuangan 
maka akan semakin kecil kemungkinan 
terjadinya kesalahan pada laporan 
keuangan, oleh karena itu auditor 
independen akan semakin cepat dalam 
melaksanakan tugas auditnya. 
 
Kerangka Pemikiran 

Hubungan keterkaitan antara 
variabel bebas (independen) dan variabel 
tetap terikat (dependen) dalam penelitian 
ini dapat dijelaskan dengan kerangka 
pemikiran sebagai berikut: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dapat ditinjau dengan 
dua aspek yaitu jenis penelitian 
berdasarkan analisis dan jenis penelitian 
menurut sumber datanya. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kuantitatif 

dimana menggunakan perhitungan 
pengujian yang sistematis untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh 
signifikan antara variabel independen dan 
variabel dependen. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian yang 
menggunakan hipotesis. 

Opini Audit 

Komite Audit 

Umur Perusahaan 

Audit Report Lag 
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Identifikasi Variiabel 

Penelitian ini menggunakan dua 
jenis variabel yaitu variabel independen 
dan variabel dependen dengan audit report 
lag sebagai variabel dependennya yang 
dipengaruhi oleh variabel independen 
komite audit, opini audit, dan umur 
perusahaan. 
 
Definisi Operasional 
Audit Report Lag 

Audit report lag dapat 
didefinisikan sebagai rentang atau jarak 
waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 
audit hingga tanggal diterbitkannya 
laporan keuangan audit (juanita and 
Satwiko, 2012). Batas waktu audit report 
lag yang sudah ditetapkan pada tahun 2016 
oleh OJK melalui peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang 
laporan tahunan emiten atau perusahaan 
publik pada BAB III pasal 7 yang 
mengatakan bahwa perusahaan publik 
wajib menyampaikan laporan tahunan 
yang telah di audit kepada OJK paling 
lambat pada akhir bulan keempat setelah 
tahun tutup buku berakhir. 
 
Opini Audit 

Opini audit merupakan suatu 
pendapat yang diberikan oleh auditor 
mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian 
atas kewajaran laporan keuangan di suatu 
perusahaan. Menurut ISA (2016) terdapat 
empat opini auditor yaitu : wajar tanpa 
pengecualian, wajar dengan pengecualian, 
tidak wajar, dan tidak memberikan 
pendapat. Di dalam penelitian ini, opini 
auditor wajar tanpa pengecualian akan 
diberi angka (dummy 1) dan selain wajar 
tanpa pengecualian akan diberi angka 
(dummy 0) (Iskandar dan Trisnawati, 
2010). 

 
Komite Audit 

Komite audit merupakan komite 
yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 
membantu melakukan tugas dan 

pengawasan internal perusahaan. Pada 
penelitian ini, komite audit diukur dengan 
menggunakan jumlah komite audit 
(Widyati, 2013) 
 
Umur Perusahaan 

Umur perusahaan adalah lamanya 
perusahaan tersebut berdiri. Pada 
penelitian ini, umur perusahaan dihitung 
berdasarkan pertama kali perusahaan listed 
di bursa efek indonesia sampai dengan 
tahun penelitian, pengukuran ini mengacu 
pada metode yang telah dilakukan oleh 
(Lianto dan Kusuma, 2010). 
 
TEKNIK ANALISIS DATA 
Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif 
merupakan metode yang berkaitan dengan 
pengumpulan data dan penyajian data 
sehingga memberikan informasi yang 
berguna. Statistik deskriptif digunakan 
untuk mengetahui hasil dari rata – rata 
(mean), nilai maksimum dan minimum, 
dan standar deviasi. 

 
Uji Asumsi Klasik 

Alat uji yang digunakan di 
penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. Sebelum melakukan uji analisis 
regresi berganda maka data yang 
digunakan harus sudah memenuhi syarat 
dari regresi. Pengujian dengan uji asumsi 
klasik dimaksudkan untuk memperoleh 
kelayakan atau model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi 
klasik terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 
heterokedastisitas. 
 
Uji Normalitas 

Pengujian ini dimaksud untuk 
menghindari terjadinya bias dalam model 
regresi yang digunakan. Uji normalitas 
digunakan untuk mengetahui apakah di 
dalam model regresi, variabel independen 
dan variabel dependen memiliki distribusi 
normal atau tidak (Ghozali, 2013). Data 
yang digunakan sebaiknya data yang 
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berdistribusi normal. Model regresi yang 
baik adalah dimana memiliki data 
berdistribusi normal tau mendekati normal. 
Apabila hasil nilai residualnya memiliki 
tingkat signifikan kolmogorovsmirnov > 
0,05 maka data residualnya terdistribusi 
normal. 
 
Uji Heterokedastisitas 

Pengujian uji heterokedastisitas 
digunakan untuk menguji apakah terdapat 
ketidak samaan varians dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain di dalam 
model regresi. Jika varians dari residual 
pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, 
maka disebut homokedastisitas dan jika 
berbeda atau tidak sama maka disebut 
heterokedastisitas (Ghozali, 2013). 
Apabila terdapat hasil signifikan untuk 
variabel dependen < 0,05 maka bisa 
dikatakan mengandung heteroskedastisitas.  

Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah di dalam model 
regresi terdapat korelasi antar variabel 
independen. Model regresi yang baik yaitu 
tidak terdapat korelasi antara variabel 
independen satu dengan variabel 
independen lainnya (Ghozali, 2013). 
Dalam mendeteksi uji multikolinearitas 
dapat dilihat dari nilai toleransi  (tolerance 
value) dan Variance Inflation Factor (VIF). 
Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat 
dilihat dari nilai tolerance yang lebih dari 
0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) 
yang kurang dari 10 maka bebas dari 
asumsi multikolonieritas. 
 
Uji Autokorelasi 

Pengujian dengan menggunakan uji 
autokorelasi ini bertujuan untuk menguji 
apakah di dalam model regresi ada korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode 
t dengan kesalahan pengganggu pada 
periode t-1 (sebelumnya). Di dalam 
penelitian ini uji autokorelasi dilakukan 
menggunakan Uji Runs Test, jika nilai 

signifikan ≥ 0,05 maka tidak terdapat 
gejala autokorelasi. 
 
UJI HIPOTESIS 
Uji Statistik F 
 Uji statistik F merupakan 
pengujian regresi secara simultasn yang 
bertujuan untuk menguji apakah variabel – 
variabel independen secara bersamaan 
memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen, dengan ketentuan sebagai 
berikut: (1) Taraf signifikan α = 0,05; (2) 
Kriteria pengujian dimana p value < α 
berarti model layak untuk di uji, 
sedangkan apabila p value > α berarti 
model tidak layak untuk di uji. Uji statistik 
F pada dasarnya menunjukkan apakah 
semua variabel independen atau bebas 
yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersamasama 
terhadap variabel dependen 
 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi 
digunakan untuk menguji seberapa jauh 
kemampuan masing – masing variabel 
independen didalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Koefisien determinasi 
antara nol dan satu (0<R2<1). Apabila nilai 
R2 semakin mendekati angka satu maka 
dapat dikatakan variabel independen 
hampir memberikan semua informasi yang 
dibutuhkan dalam memprediksi variabel 
dependen. Begitu sebaliknya, jika nilai R2 
mendekati angka nol maka dapat dikatakan 
bahwa variabel independen jampir tidak 
bisa memberikan semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel 
dependen. 
 
Uji Statistik t 

Pengujian ini dilakukan bertujuan 
untuk mengukur seberapa besar pengaruh 
antara variabel independen secara individu 
di dalam menerangkan variabel dependen 
dalam penelitian ini. Pengujian ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan 
perbandingan antara signifikansi t hasil 
dari perhitungan dengan nilai signifikansi 
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yang telah ditetapkan di dalam penelitian ini 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Tabel 1 
HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

Sumber : Data diolah oleh SPSS 
 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Audit Report Lag 

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 
selama enam tahun periode yaitu 2011 – 
2016 dengan sampel sebanyak 2202 
penyelesaian audit yang paling cepat ialah 
11 hari, perusahaan teresebut adalah PT 
Bank QNB Indonesia Tbk. Sedangkan 
perusahaan yang memiliki masa audit 
report lag terlama yaitu adalah PT. Zebra 
Nusantara Tbk dengan lama waktu audit 
report lag 291 hari PADA TAHUN 2016, 
hal ini dikarenakan sejak tahun 2011 
PT.Zebra Nusantara Tbk ini dinilai 
mengalami penurunan pendapatan terus – 
menerus serta mengalami kerugian secara 
terus – menerus dari tahun 2011 – 2016, 
sehingga berakibat defisiensi sampai 
dengan tahun 2016 sebesar Rp 7,99 miliar 
dan liabilitas lancarnya melebihi aset yaitu 
sebesar Rp 11,09 miliar. Kelangsungan 
perusahaan PT. Zebra Nusantara Tbk ini 
juga masih dipertanyakan dan masih 
diregukan karena kelangsungan usaha 
perseroan ini tergantung oleh 
kemampuannya untuk membiayai 
operasional di masa yang akan datang serta 
pencapaian rencana manajemen dan 
dukungan dari pemegang saham. Pada saat 
itu PT Zebra Nusantara Tbk ini 
mendapatkan opini wajar dengan 

pengecualian (WDP) karena laporan 
keuangan tersebut tidak bisa mencakup 
adanya penyesuaian sebagai akibat adanya 
ketidak pastian tentang kelangsungan 
usaha dan dampak dari hal tersebut yang 
akan langsung menimpa perusahaan. 

Secara keseluruhan dari sampel 
yang digunakan (N) memiliki audit report 
lag dengan nilai rata – rata 76 hari yang 
dimana menunjukkan secara keseluruhan 
beberapa perusahaan dapat melakukan 
audit report lag secara tepat waktu dan 
jangka waktu tersebut masih kurang dari 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan 
emiten atau perusahaan publik pada BAB 
III pasal 7 yang mengatakan bahwa 
perusahaan publik wajib menyampaikan 
laporan tahunan yang telah di audit kepada 
OJK paling lambat 120 hari setelah tanggal 
tutup buku laporan keuangan, namun ada 6 
perusahaan yang menunjukkan bahwa 
audit report lagnya melebihi batas waktu 
yaitu 120 hari yaitu PT Bakrie & Brothers 
Tbk, PT Indoritel Makmur International, 
PT Grahamas Citrawisata, PT Limas 
Centric Indonesia, PT Hanson 
International, PT Visi Media Asia 
 
 

 

 N Minimum Maksimum Rata-Rata Std. Deviasi 

audit report lag (hari) 2202 11 291 76.63 20.110 

komite audit 2202 0 8 3.15 .667 

umur perusahaan (bulan) 2202 1 472 180.62 97.617 

Valid N (listwise) 2202     
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Tabel 2 
DESKRIPTIF VARIABEL OPINI AUDIT 

 

 Frekuensi Persentase

Valid 

non WTP 45 2.0

WTP 2157 98.0

Total 2202 100.0
   Sumber : Data Diolah SPSS 

Opini Audit 
 Berdasarkan hasil analisis 
deskriptif pada tabel 2 menunjukkan 
bahwa perusahaan yang mendapatkan 
opini selain wajar tanpa pengecualian (non 
WTP) yaitu sebanyak 45 perusahaan. 
Sedangkan perusahaan yang mendapatkan 
opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 
adalah sebanyak 2157 perusahaan.  
 
Komite Audit 

Variabel komite audit dihitung 
berdasarkan jumlah komite audit di dalam 
perusahaan tersebut. Setiap perusahaan 
memiliki susunan komite audit yang 
berbeda – beda. Berdasarkan hasil analisis 
deskriptif pada tabel 4.3 menunjukkan 
bahwa perusahaan dengan susunan komite 
audit terbanyak yaitu berjumlah 8 orang 
adalah PT. Bank Rakyat Indonesia 
(persero). Tbk dan PT. Bank Danamon 
Indonesia Tbk. Sedangkan perusahaan 
yang belum memiliki susunan komite audit 
atau berjumlah nol berjumlah sebanyak 8 
perusahaan. Perusahaan yang memiliki 
jumlah komite audit nol yaitu perusahaan 
yang pada periode tahun 2011/2012 belum 
memiliki anggota komite audit 
dikarenakan perusahaan tersebut baru saja 
terdaftar di dalam bursa efek indonesia, 
sehingga sedang dalam proses penyusunan 
susunan anggota komite audit. Perusahaan 
tersebut adalah PT ASTRA AGRO 
LESTARI Tbk, PT. Atlas Resources Tbk, 
PT. Saranacentral Bajatama Tbk, PT. 
Sepatu Bata Tbk, PT ERAJAYA 

SWASEMBADA Tbk, PT SURYA ESA 
PERKASA Tbk, PT GOLDEN ENERGY 
MINES Tbk, PT SOLUSI TUNAS 
PRATAMA Tbk,  
 
Umur Perusahaan 
 Umur perusahaan adalah lamanya 
perusahaan tersebut berdiri. Pada 
penelitian ini, umur perusahaan dihitung 
berdasarkan pertama kali perusahaan listed 
di bursa efek indonesia sampai dengan 
tahun penelitian, pengukuran ini mengacu 
pada metode yang telah dilakukan oleh 
(Lianto dan Kusuma, 2010). Berdasarkan 
hasil pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 
umur perusahaan pada sampel yang 
digunakan memiliki rata – rata 180 bulan 
dengan perusahaan tertua memiliki umur 
472 bulan yaitu PT. Holcim Indonesia 
Tbk, sedangkan ada 12 perusahaan yang 
memiliki umur 1 bulan. Pada umur 
perusahaan ini dilihat listing pertama kali 
perusahaan dan untuk melihat tren 
perusahaan tersebut apakah semakin tua 
perusahaan akan semakin lama audit report 
lagnya, hal ini bisa kita lihat pada 
perusahaan PT. Holcim Indonesia Tbk, 
dimana audit report lag pada perusahaan 
ini dari tahun 2011 – 2016 mengalami tren 
naik pada audit report lagnya, tahun 2011 
audit report lag pada perusahaan ini 
sebesar 45 hari, tahun 2012 sebesar 46 
hari, tahun 2013 sebesar 48 hari, tahun 
2014 sebesar 48 hari, tahun 2015 sebesar 
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53 hari, dan pada tahun 2016 sebesar 54 
hari. 

 

 
 

 
Tabel 3 

UJI PARAMETER INDIVIDUAL (Uji t) 

 

Model Koefisien Tidak Standar Koefisien Standar t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Konstanta) 127.033 3.455  36.769 .000

opini audit -35.101 2.873 -.247 -12.218 .000

komite audit -5.720 .610 -.190 -9.380 .000

umur 

perusahaan 

(bulan) 

.011 .004 .054 2.692 .007

a. Dependent Variable: audit report lag (hari) 
Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan hasil pengolahan pada 
tabel 3 menunjukkan bahwa semua 
variabel independen memiliki pengaruh 
terhadap variabel dependen. Opini audit 
memiliki nilai signifikan 0.000, komite 
audit memiliki signifikan sebesar 0,000 
atau 0 persen dan umur perusahaan 
memiliki nilai signifikan sebesar 0,007 
atau 0,7 persen. Ketiga variabel tersebut 
memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 
sehingga  H1,H2,H3 diterima yang artinya 
opini audit, komite audit, dan umur 
perusahaan memiliki pengaruh terhadap 
audit report lag. 

 
Pengaruh opini audit dengan audit 
report lag 

Opini merupakan pendapat seorang 
auditor atas penilaian dan evaluasi 
terhadap laporan keuangan di suatu 
perusahaan sebagai bentuk kesimpulan 
yang dapat dipertanggung jawabkan untuk 
para pembaca informasi. Perusahaan 
dengan opini wajar tanpa pengecualian 
menggambarkan bahwa perusahaan 

tersebut dalam kondisi baik dan good news 
bagi para penggna informasi. 

Hasil uji t opini auditor memiliki 
pengaruh terhadap audit report lag. Nilai 
signifikansi opini audit sebesar 0,000 
dimana kurang dari signifikansi 0,05. Hal 
ini dikarenakan para perusahaan yang 
mendapat opini wajar tanpa pengecualian 
mempunyai laporan keuangan yang baik 
dan teratur oleh karena itu auditor akan 
lebih cepat dalam melaksanakan tugasnya, 
sehingga audit report lag semakin pendek. 
Sedangkan perusahaan dengan opini selain 
wajar tanpa pengecualian memiliki 
beberapa kesalahan yang terjadi di dalam 
laporan keuangan, oleh karena itu 
membutuhkan tambahan waktu untuk 
auditor dalam melakukan tugasnya dan 
oleh karena itu akan memperpanjang audit 
report lag. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
Sumartini and Widhiyani (2014) yang 
menyatakan bahwa opini audit memiliki 
pengaruh negatif terhadap audit report lag. 
Namun penelitian Saemargani dan 
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Mustikawati (2015), Lucyanda dan Nura'ni 
(2013) memiliki hasil yang berbeda yaitu 
opini audit tidak memiliki pengaruh 
terhadap audit report lag. 
 
Pengaruh komite audit terhadap audit 
report lag. 

Komite audit adalah sekelompok 
orang yang dibentuk oleh dewan komisaris 
dan bertugas untuk membantu dewan 
komisaris dalam hal memantau 
perencanaan dan pelaksanaan laporan 
keuangan. Komite  audit memiliki fungsi 
untuk mengawasi jalannya proses audit 
dan mengevaluasi hasil dari proses audit 
sehingga dapat dinilai kemampuan 
pengendalian internal dan kelayakan 
pengendalian internal. Perusahaan yang 
tidak memiliki susunan komite audit 
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 
tidaak memiliki pengendalian internal 
yang  baik dikarenakan lemahnya 
pengawasan serta pengendalian terhadap 
proses audit. Pelaksanaan kegiatan audit 
oleh auditor independen akan diawasi dan 
ditinjau sehingga auditor independen akan 
lebih giat dalam melakukan tugasnya dan 
hal ini bisa mengurangi terjadinya audit 
report lag 

Hasil dari uji t komite audit 
memiliki pengaruh terhadap audit report 
lag. Nilai signifikan komite audit sebesar 
0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini 
dikarenakan bahwa semakin banyak 
anggota komite audit di perusahaan akan 
meningkatkan pengawasan terhadap proses 
pembuatan laporan keuangan dan proses 
audit dan hal ini akan mempercepat suatu 
proses audit yang dilakukan oleh auditor 
independen, sehingga tentunya akan 
mengurangi audit report lag. 

Hasil dari penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
Angruningrum dan Wirakusuma (2013), 
Apadore dan Noor (2013), Afify ( 2009), 
dan Mohamad-Nor et al. (2010) bahwa 
komite audit berpengaruh signifikan 
terhadap audit report lag. Semakin banyak 
jumlah anggota komite audit akan 

memperpendek audit report lag karena 
proses audit dapat dilaksanakan dengan 
baik dan cepat. 
 
Pengaruh umur perusahaan terhadap 
audit report lag. 

Umur perusahaan merupakan 
lamanya perusahaan tersebut didirikan. 
Perusahaan yang sudah lama berdiri akan 
mempunyai pengalaman yang lebih 
dibandingkan dengan perusahaan yang 
belum lama berdiri. Perusahaan yang telah 
lama berdiri tentunya memiliki banyak 
informasi yang telah diperoleh masyarakat 
tentang perusahaan tersebut, hal ini akan 
semakin menimbulkan suatu kepercayaan 
dari konsumen terhadap perusahaan. 
Perusahaan yang memiliki umur lama 
telah melalui beberapa lika – liku dalam 
hal berbisnis, mulai dari kemajuan atau 
pun masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan. Semakin tua umur perusahaan 
juga semakin kompleks industri bisnis 
yang dijalaninya, tentunya hal ini akan 
mempengaruhi lamanya audit report lag 

Hasil dari pengujian uji t dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa umur 
perusahaan memiliki pengaruh terhadap 
audit report lag. Nilai signifikansi umur 
perusahaan sebesar 0,007 yaitu dimana 
kurang dari 0,05 dan memiliki nilai 
konstanta sebesar 0,11 yang berarti umur 
perusahaan memiliki pengaruh yang searah 
terhadap audit report lag. Hal ini 
dikarenakan semakin lama atau semakin 
tua umur perusahaan maka mempunyai 
pengalaman yang lebih baik dibandingkan 
dengan perusahaan yang belum lama, dan 
dunia bisnisnya akan lebih kompleks dari 
perusahaan yang berumur lebih muda 
karena sebagian besar perusahaan yang 
berumur tua sudah mengekspansi 
bisnisnya dengan membuka cabang atau 
anak perusahaan, tentunya karena ruang 
lingkup bisnisnya semakin kompleks maka 
dibutuhkan tambahan waktu seorang 
auditor independen untuk melakukan audit 
terhadap perusahaan tersebut dan akan 
memperpanjang audit report lag. Bisa kita 
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lihat pada perusahaan PT Holcim 
Indonesia dimana audit report lag  tahun 
2011 – 2016 mengalami kenaikan, dimana 
artinya semakin tua umur perusahaan 
maka akan mengalamipenambahan waktu 
di dalam audit report lag, begitu juga pada 
perusahaan PT. Agung Podomoro Land 
Tbk yang mengalami kenaikan audit report 
lag dari tahun 2011 – 2016. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Lianto dan 
Kusuma (2010) yang mengatakan bahwa 
umur perusahaan berpengaruh searah 

terhadap audit report lag, dimana semakin 
bertambah tua umur perusahaan maka 
akan memperpanjang audit report lag, hal 
ini disebabkan karena mayoritas 
perusahaan yang sudah memiliki umur 
lebih lama telah mempunyai cabang atau 
anak perusahaan dan akan membuat dunia 
bisnisnya semakin besar dan kompleks, 
oleh karena itu auditor independen akan 
membutuhkan tambahan waktu untuk 
melakukan proses audit dan tentunya akan 
mempengaruhi lamanya audit report lag.

 
Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh opini audit, komite 
audit, umur perusahaan terhadap audit 
report lag. Variabel di dalam penelitian ini 
terdiri dari variabel dependen dan variabel 
independen. Variabel dependen pada 
penelitian ini adalah audit report lag dan 
variabel independen yaitu opini audit, 
komite audit, umur perusahaan. 

Audit report lag dihitung 
berdasarkan jumlah hari dari akhir periode 
tutup buku laporan keuangan sampai 
dengan terbitnya laporan auditor 
independen. Opini audit dihitung 
menggunakan variabel dummy dengan 
memberikan kode 0 (nol) pada perusahaan 
yang mendapatkan opini selain wajar tanpa 
pengecualian ( non WTP), dan diberikan 

kode 1 (satu) untuk perusahaan yang 
memperoleh opini wajar tanpa 
pengecualian (WTP). Komite audit 
dihitung berdasarkan jumlah susunan 
komite audit perusahaan tersebut dan umur 
perusahaan diperoleh dari sejak pertama 
perusahaan tersebut tercatat di bursa efek 
indonesia (BEI) dihitung berdasarkan 
jumlah bulan. Rata – rata audit report lag 
perusahaan yang ada di bursa efek 
indonesia (BEI) dalam periode 2011 – 
2016 adalah 76 hari. 

Sampel yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah semua perusahaan 
yang terdaftar di bursa efek indonesia 
(BEI) periode 2011 – 2016 dengan 
menggunakan metode purposive sampling. 
Jumlah keseluruhan perusahaan yang 
terdaftar di BEI berjumlah 566 perusahaan, 
namun hanya 367 perusahaan yang

bisa diolah karena telah memenuhi kriteria 
purposive sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda dimana juga 
dilakukan uji lainnya seperti uji asumsi 
klasik untuk melihat apakah model regresi 
terbebas dari penyakit asumsi klasik. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan 
sehingga dapat ditarik kesimpulan yang 
diuraikan sebagai berikut : 

1. Opini audit berpengaruh terhadap 
audit report lag. Perusahaan yang 
mendapatkan opini wajar tanpa 
pengecualian akan cenderung 

memiliki waktu audit report lag 
yang lebih pendek. Hal ini 
dikarenakan perusahaan dengan 
opini wajar tanpa pengecualian 
berarti perusahaan tersebut telah 
menyusun laporan keuangan 
dengan baik dan benar sesuai 
peraturan yang berlaku, oleh 
karena itu auditor independen akan 
lebih cepat dalam melakukan 
proses auditnya, dan hal ini tentu 
akan membuat audit report lag 
semakin pendek. 

2. Komite audit berpengaruh terhadap 
audit report lag. Kesimpulan 
tersebut berdasarkan hubungan 
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bahwa semakin banyak jumlah 
susunan komite audit di suatu 
perusahaan maka akan lebih cepat 
audit report lag di suatu 
perusahaan, karena tugas dan 
tanggung jawab komite audit ialah 
melakukan pengendalian terhadap 
penyusunan laporan keuangan, oleh 
karena itu semakin banyak jumlah 
susunan komite audit maka dinilai 
dapat meningkatkan pengawasan 
dan pengendalian di perusahaan 
dalam proses audit dan penyusunan 
laporan keuangan, hal ini tentunya 
akan mempercepat proses audit dan 
audit report lag juga semakin cepat. 

3. Umur perusahaan berpengaruh 
terhadap audit report lag. 
Perusahaan yang telah lama berdiri 
umumnya telah melakukan 
ekspansi dengan membuka cabang 
atau anak perusahaan di berbagai 
daerah ataupun di luar negeri. 
Besarnya skala operasi dan 
kerumitan serta kompleksnya 
lingkup bisnis tersebut tentunya 
akan mempengaruhi lamanya 
waktu seorang auditor untuk 
melakukan proses audit di 
perusahaan tersebut dan hal ini 
juga akan mempengaruhi lamanya 
waktu audit report lag. 

 
Keterbatasan 

Penelitian ini merupakan penelitian 
yang tidak terbebas dari keterbatasan – 
keterbatasan selama proses pengerjaannya. 
Keterbatasan tersebut menjadikan 
penelitian ini merupakan penelitian yang 
jauh dari kata sempurna. Keterbatasan 
dalam penelitian ini diharapkan bisa 
menjadi acuan pada penelitian selanjutnya 
agar tidak terjadi keterbatasan seperti ini. 

1. Penelitian ini data tidak 
berdistribusi normal 

2. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder 
yang berasal dari semua 
perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek indonesia (BEI) pada tahun 
2011 – 2016, dimana banyak 
perusahaan yang laporan 
keuangannya tidak lengkap 
sehingga tidak semua perusahaan 
bisa dijadikan sampel dalam 
penelitian 

 
Saran 

Sehubungan dengan dilakukannya 
penelitian ini, peneliti ingin memberi saran 
terhadap pihak terkait agar bermanfaat 
untuk selanjutnya. 
1. Bagi investor 

Para investor diharapkan agar lebih 
memperhatikan faktor – faktor lain 
yang dapat mengakibatkan 
lamanya waktu audit report lag. 

2. Bagi auditor  
Untuk para auditor agar 
mempelajari kondisi di suatu 
perusahaan terlebih dahulu dengan 
seksama agar bisa menyusun 
perencanaan prosedur audit dengan 
baik guna memperpendek waktu 
proses audir dan tidak 
menimbulkan audit report lag yang 
terlalu lama 

3. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Dapat menggunakan variabel 

selain variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini seperti: 
profitabilitas, ukuran KAP, 
auditor switching, leverage, dsb 

b. Sebaiknya peneliti selanjutnya 
lebih berfokus pada satu sektor 
perusahaan yang terdaftar di 
BEI  
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