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ABSTRACT 

This research aimed to determine the effect of independent commissioner, audit 

committee size, and competence of audit committee on audit report lag. The object of this 

research was manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during 2013-

2017. The independent variabel were independent commissioner, audit committee size, and 

competence of audit committee. This study using purposive sampling method to obtain a 

sample. Data analysis method used is multiple regression analysis. The result of this study 

indicated that independent commissioner and competence of audit committee has no effect on 

audit report lag but audit committee size has effect on audit report lag. 

 

Keywords: Audit Report Lag, Independent Commissioner, Audit Committee Size, Competence 

of Audit Committee. 

 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan memiliki 

peranan yang sangat penting dalam proses 

pengukuran dan penilaian kinerja suatu 

perusahaan yang menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Laporan 

keuangan merupakan sumber informasi 

yang berperan penting dalam bisnis 

investasi di pasar modal yang 

menjembatani informasi antara perusahaan 

dengan pihak luar sehingga laporan 

keuangan harus disajikan secara tepat 

waktu (timeliness). Ketepatan waktu 

(timeliness) merupakan salah satu faktor 

penting dalam penyajian suatu informasi 

yang relevan. Laporan keuangan sebagai 

sebuah informasi akan bermanfaat apabila 

informasi yang disajikan tersebut tepat 

waktu bagi pembuat keputusan sebelum 

informasi tersebut kehilangan 

kemampuannya dalam mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Jika terdapat 

penundaan yang tidak semestinya dalam 

pelaporan maka informasi yang 

dibutuhkan akan kehilangan relevansinya 

dalam hal pengambilan suatu keputusan. 

Kebutuhan akan ketepatan waktu 

pelaporan keuangan secara jelas 

disebutkan dalam rerangka kerja 

konseptual pelaporan keuangan dan 

penyajian laporan keuangan bahwa 

penyajian yang tepat waktu merupakan 

salah satu karakteristik kualitatif yang 

harus dipenuhi agar laporan keuangan 

yang disajikan angka-angka dan deskripsi-

deskripsi yang ada sesuai dengan yang 

terjadi sesungguhnya  (Nurul et al., 2016). 

Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan 

(LK) selaku lembaga yang memegang 

fungsi pengawasan terhadap pasar modal 

dan laporan keuangan mewajibkan kepada 

setiap emiten dan perusahaan publik yang 

mailto:dinimaulidah33@gmail.com
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telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) untuk menyampaikan laporan 

keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan 

LK dan mengumumkan laporan keuangan 

tersebut kepada publik secara tepat waktu. 

Pada  Rabu, 01 Agustus 2012, BAPEPAM 

dan LK telah menerbitkan satu peraturan 

yaitu Peraturan Nomor X.K.6 lampiran 

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK 

Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang 

Penyampaian Laporan Tahunan Emiten 

atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk 

penyusunan laporan tahunan tahun buku 

yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 

Desember 2012. Keputusan ini 

menyatakan bahwa emiten atau 

perusahaan publik yang pernyataan 

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib 

menyampaikan laporan tahunan kepada 

BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) 

bulan setelah tahun buku berakhir. 

Penerbitan peraturan ini mencabut 

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK 

Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 07 

Desember 2006 tentang Kewajiban  

Penyampaian Laporan Tahunan Bagi 

Emiten dan Perusahaan Publik dan 

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK 

Nomor: KEP-40/BL/2007 tanggal 30 

Maret 2007 tentang Jangka Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 

dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau 

Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat 

di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa 

Efek di Negara Lain. 

Standar Profesional Akuntan 

Publik juga menyatakan bahwa bukti audit 

kompeten yang cukup harus diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, permintaan 

keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan yang diaudit. Hal ini 

berarti jangka waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan audit atas laporan 

keuangan oleh akuntan tergantung 

kecukupan bukti audit kompeten yang 

diperoleh akuntan dalam proses audit. 

Apabila bukti audit kompeten dianggap 

belum cukup, akuntan dapat 

memperpanjang jangka waktu 

penyelesaian audit atas laporan keuangan. 

Kondisi ini akan berdampak adanya 

penundaan pengumuman laporan 

keuangan kepada publik. Oleh karena itu, 

proses audit dapat menjadi suatu hambatan 

dalam ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan. Berbicara tentang ketepatan 

dalam menyampaikan laporan keuangan, 

tentunya terkait dengan seberapa lama 

proses audit itu dilaksanakan. Perbedaan 

waktu antara tanggal laporan keuangan 

dengan tanggal opini audit dalam laporan 

keuangan mengindikasikan tentang 

lamanya waktu penyelesaian pekerjaan 

auditnya. Periode antara akhir tahun fiskal 

sampai dengan tanggal diterbitkannya 

laporan audit yang telah ditandatangani 

auditor disebut dengan audit report lag  

(Hassan, 2016). 

Dikutip dari situs 

www.kontan.co.id menyatakan bahwa 

pada tahun 2013 otoritas BEI 

menginformasikan terdapat 52 emiten 

yang hingga 01 April 2013 belum juga 

menyampaikan laporan keuangan audit 

yang berakhir 31 Desember 2012. Selain 

itu, pada 14 April 2014 otoritas BEI 

mengenakan peringatan tertulis I kepada 

49 emiten yang dinyatakan terlambat 

menyampaikan laporan keuangan yang 

telah diaudit pada 2013. Berdasarkan 

berita dari situs www.neraca.co.id 

menyatakan bahwa pada tahun 2015 

terdapat 52 emiten yang belum 

menyampaikan laporan keuangan auditnya 

per Desember 2014, dari total perusahaan 

tercatat sebanyak 547 emiten. Pada berita 

yang dimuat dalam www.m.liputan6.com 

menyatakan bahwa tahun 2016 PT BEI 

mencatat ada 63 perusahaan tercatat atau 

emiten yang belum menyampaikan laporan 

tahunan tahun 2015 secara tepat waktu 

hingga 02 Mei 2016. Pada berita yang 

dimuat dalam www.m.detik.com 

menyatakan bahwa tahun 2017 terdapat 17 

perusahaan tercatat yang belum 

menyampaikan laporan keuangan auditan 

per 31 Desember 2016. BEI telah 

membuat sanksi yang berjangka dan 

berlanjut untuk membuat efek jera bagi 

http://www.kontan.co.id/
http://www.neraca.co.id/
http://www.m.liputan6.com/
http://www.m.detik.com/
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emiten, misalnya saja peringatan tertulis I 

untuk keterlambatan 30 hari dan denda Rp 

25 juta, peringatan tertulis II dan denda Rp 

50 juta, peringatan tertulis III dan denda 

Rp 150 juta untuk keterlambatan sampai 

dengan 90 hari, serta sanksi suspensi efek 

emiten untuk keterlambatan lebih dari 90 

hari. Contoh kasus tersebut terlihat bahwa 

perusahaan yang terlambat dalam 

mempublikasikan laporan keuangan akan 

mendapat denda dari regulator, namun 

sebenarnya denda tersebut tidak sebanding 

dengan kerugian yang didapat investor dan 

pengguna laporan keuangan lainnya 

karena mereka tidak bisa secepatnya 

mengambil keputusan di pasar saham. 

Perusahaan diharapkan agar 

memiliki mekanisme corporate 

governance yang baik untuk 

meminimalisir audit report lag. Corporate 

governance merupakan suatu sistem tata 

kelola perusahaan yang mengatur pola 

hubungan antara para pemangku 

kepentingan perusahaan dan melindungi 

kepentingan para pemegang saham serta 

dirancang untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. Menurut Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG), good 

corporate governance (GCG) memiliki 

lima (5) asas yaitu transparansi 

(transparency), akuntabilitas 

(accountability), responsibilitas 

(responsibility), independensi 

(independency), kewajaran dan kesetaraan 

(fairness) (KNKG, 2006). Salah satu 

wujud dari pelaksanaan asas-asas GCG 

yaitu dengan penyampaian laporan 

keuangan sesuai dengan karakteristik 

kualitatif laporan keuangan. Corporate 

governance berkaitan dengan mekanisme 

manajemen perusahaan yang menjamin 

ketersediaan informasi secara tepat waktu, 

sedangkan audit report lag berkaitan 

dengan lamanya jangka waktu pelaksanaan 

audit independen yang menjadi salah satu 

penyebab penyampaian informasi laporan 

keuangan menjadi tidak tepat waktu. Maka 

dari itu peneliti mencoba mengaitkan 

pengaruh mekanisme good corporate 

governance terhadap audit report lag. 

Mekanisme good corporate governance 

dalam penelitian ini mengacu pada 

komisaris independen, ukuran komite audit 

dan kompetensi komite audit. Jenis 

perusahaan yang digunakan yaitu 

perusahaan manufaktur karena perusahaan 

manufaktur melewati proses produksi yang 

kompleks yang menyebabkan proses 

penyusunan laporan keuangannya akan 

lebih panjang. Teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penulisan penelitian 

ini adalah teori agensi. Teori agensi 

merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami good corporate governance 

dalam menghadapi konflik keagenan yang 

muncul akibat adanya perbedaan 

kepentingan antara agen dan principal. 

Komisaris independen merupakan 

anggota Dewan Komisaris yang berasal 

dari Emiten atau Perusahaan Publik dan 

memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik. Menurut 

Naimi et al., (2010) menyatakan bahwa 

direktur non eksekutif  yang independen 

dengan keterampilan yang tepat, tidak 

memiliki hubungan bisnis dan hubungan 

lainnya yang dapat mengganggu 

pelaksanaan penilaian independen atau 

kemampuan bertindak dalam kepentingan 

terbaik pemegang saham akan dipandang 

lebih baik dalam memonitor manajemen 

dibandingkan apabila direktur tersebut dari 

dalam perusahaan. Beberapa peneliti 

sebelumnya telah menguji variabel 

komisaris independen namun hasil yang 

diperoleh berbeda-beda. Pada penelitian 

Basuony et al., (2016), Daoud et al., 

(2015), Nehme et al., (2015), Muhammad 

& Basuki (2015), Moghaddam et al., 

(2014), Ilaboya & Christian (2014), dan 

Naimi et al., (2010) menunjukkan bahwa 

komisaris independen berpengaruh 

terhadap audit report lag. Sedangkan 

penelitian Yenny & Yulia (2017), Yosua 

& Basuki (2015), dan Nelson & Shukeri 

(2011) menunjukkan bahwa komisaris 
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independen tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. 

Komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam 

rangka membantu melaksanakan tugas dan 

fungsinya (BAPEPAM, 2004). Ukuran 

komite audit yang lebih besar dapat 

membantu meningkatkan kualitas laporan 

keuangan dalam menemukan dan 

menyelesaikan potensi masalah yang 

terjadi dalam proses pelaporan keuangan 

seperti adanya risiko salah saji. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hassan (2016), 

Nehme et al., (2015), Ilaboya & Christian 

(2014), Apadore & Noor (2013), Nelson & 

Shukeri (2011), dan Naimi et al., (2010) 

menyatakan bahwa ukuran komite audit 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

Sedangkan Rizki & Basuki (2017), Ahmed 

& Che-Ahmad (2016), Muhammad & 

Basuki (2015), dan Yosua & Basuki 

(2015) menyatakan bahwa ukuran komite 

audit tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

Sesuai dengan Peraturan Nomor 

IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit 

menyatakan bahwa salah satu persyaratan 

keanggotaan komite audit yaitu memiliki 

latar belakang pendidikan akuntansi atau 

keuangan yang memiliki pengetahuan 

yang cukup untuk membaca dan 

memahami laporan keuangan. Tingkat 

kompetensi komite audit yang mumpuni 

dalam memahami laporan keuangan dapat 

mempermudah dalam melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yenny & Yulia (2017) dan 

Nehme et al., (2015) menyatakan bahwa 

kompetensi komite audit berpengaruh 

terhadap audit report lag. Sedangkan 

Ahmed & Che-Ahmad (2016), Apadore & 

Noor (2013), Nelson & Shukeri (2011) dan 

Naimi et al., (2010) menyatakan bahwa 

kompetensi komite audit tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdasarkan fenomena terkait 

dengan banyaknya perusahaan yang 

terlambat menyampaikan laporan  

keuangan dan dari beberapa penelitian 

sebelumnya masih terjadi research gap 

yang menunjukkan adanya 

keanekaragaman hasil penelitian tentang 

mekanisme good corporate governance 

yang mempengaruhi audit report lag 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Komisaris Independen, Ukuran Komite 

Audit dan Kompetensi Komite Audit 

Terhadap Audit Report Lag Pada 

Perusahaan Manufaktur”. 

 
RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Agensi 

Teori agensi sebagai dasar dalam 

memahami good corporate governance. 

Menurut Jensen & Mackling (1976) 

menjelaskan bahwa hubungan keagenan 

sebagai suatu kontrak antara manajemen 

(agent) dengan pemilik (principal) yang 

terjadi ketika satu orang atau lebih 

(principal) mempekerjakan orang lain 

(agent) untuk memberikan suatu jasa 

kemudian mendelegasikan wewenang 

untuk pengambilan keputusan. Principal 

adalah pemegang saham atau investor, 

sedangkan agent adalah manajemen yang 

mengelola perusahaan. Principal berharap 

agar manajemen bertindak sesuai 

kepentingan mereka dan mampu 

menggunakan sumber daya yang 

dipercayakan semaksimal mungkin 

sehingga mereka termotivasi mengadakan 

kontrak untuk menyejahterakan dirinya 

dengan profitabilitas yang selalu 

meningkat. Sedangkan manajer 

termotivasi untuk memaksimalkan diri 

dalam hal memperoleh investasi, pinjaman 

maupun kontrak kompensasi. Dengan 

demikian terdapat dua kepentingan yang 

berbeda dimana masing-masing pihak 

berusaha mencapai keinginan tingkat 

kemakmuran yang dikehendaki. 

Perbedaan kepentingan antara 

principal dan agent inilah yang disebut 

dengan agency problems. Agency 

problems ini dapat semakin meningkat 

karena adanya asimetri informasi yaitu 
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informasi yang tidak seimbang antara 

principal dan agent akibat adanya 

kesulitan principal untuk melakukan 

kontrol terhadap tindakan-tindakan agent. 

Principal tidak dapat memonitor aktivitas 

agent untuk memastikan bahwa agent 

bekerja sesuai keinginan principal 

sehingga principal tidak memiliki 

informasi yang cukup tentang kinerja 

agent, sedangkan agent mempunyai lebih 

banyak informasi mengenai perusahaan 

secara keseluruhan. Ketidakseimbangan 

informasi yang dimiliki oleh principal dan 

agent dapat menyebabkan agent 

berperilaku yang tidak sesuai dengan 

keinginan principal. Jensen & Meckling 

(1976) menyatakan bahwa terdapat dua 

macam agency problem, yaitu: 1.) Moral 

Hazard, yaitu permasalahan yang muncul 

jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang 

telah disepakati bersama dalam kontrak 

kerja. Kegiatan yang dilakukan oleh agent  

tidak seluruhnya diketahui oleh principal. 

Sehingga agent dapat melakukan tindakan 

diluar pengetahuan principal yang 

melanggar kontrak dan sebenarnya secara 

etika atau norma mungkin tidak layak 

dilakukan; 2.) Adverse Selection, yaitu 

suatu keadaan dimana principal tidak 

dapat mengetahui apakah suatu keputusan 

yang diambil oleh agent benar-benar 

didasarkan atas informasi yang 

diperolehnya, atau terjadi karena sebagai 

kelalaian atau kesalahan dalam penugasan. 

Agent biasanya mengetahui lebih banyak 

informasi tentang keadaan dan prospek 

perusahaan dibandingkan principal, dan 

fakta yang mungkin dapat mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil oleh 

principal tersebut tidak disampaikan 

informasinya kepada principal.  

Agency problem dapat menurunkan 

kualitas laporan keuangan sehingga dalam 

kondisi seperti ini diperlukan mekanisme 

pengendalian yang dapat menyelaraskan 

perbedaan kepentingan antara agent dan 

principal. Good corporate governance 

sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan 

yang mengatur pola hubungan antara para 

pemangku kepentingan perusahaan dan 

melindungi kepentingan para pemegang 

saham diharapkan dapat membantu 

mengurangi adanya agency problem agar 

dapat menghasilkan suatu laporan 

keuangan yang baik dan berkualitas. 

 

Audit Report Lag 
Audit report lag adalah periode 

antara akhir tahun fiskal sampai dengan 

tanggal diterbitkannya laporan audit yang 

telah ditandatangai auditor (Hassan, 2016). 

Penyajian laporan keuangan secara tepat 

waktu menjadi syarat karakteristik 

kualitatif penyajian laporan keuangan. 

Keterlambatan dalam penyajian laporan 

keuangan akan menurunkan kualitas dari 

laporan keuangan. Menurut Dyer & 

McHugh (1975), ada tiga kriteria 

keterlambatan yaitu: preliminary lag yaitu 

interval antara tanggal berakhirnya tahun 

buku sampai dengan tanggal diterimanya 

laporan keuangan pendahuluan oleh pasar 

modal; auditor’s signature lag yaitu 

interval antara tanggal berakhirnya tahun 

buku sampai dengan tanggal tercantum 

dalam laporan auditor; total lag yaitu 

interval antara tanggal berakhirnya tahun 

buku sampai dengan tanggal diterimanya 

laporan keuangan tahunan publikasi oleh 

pasar modal. Panjang pendeknya audit 

report lag yang terjadi mempengaruhi 

pengambilan keputusan investor, karena 

dengan adanya penundaan informasi 

kepada investor dapat mempengaruhi 

kepercayaan investor di pasar modal. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu regulator 

untuk menentukan suatu regulasi yang 

dapat mengatur batas waktu penerbitan 

laporan keuangan yang harus dipenuhi 

pihak emiten  (Naimi et al., 2010). 

 

Corporate Governance 

Corporate governance merupakan 

suatu sistem tata kelola perusahaan yang 

mengatur pola hubungan antara para 

pemangku kepentingan perusahaan dan 

melindungi kepentingan para pemegang 

saham serta dirancang untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk 

mencapai kinerja yang maksimal dan 
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menghindari masalah audit report lag 

maka perusahaan dituntut untuk memenuhi 

prinsip-prinsip corporate governance 

sesuai dengan lima prinsip yang ditetapkan 

oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) dalam Pedoman 

Umum Good Corporate Governance 

Indonesia (2006), yaitu 1.) Transparansi, 

perusahaan harus menyediakan informasi 

yang material dan relevan dengan cara 

yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan 

tidak hanya masalah yang diisyaratkan 

oleh peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur, 

dan pemangku kepentingan lainnya; 2.) 

Akuntabilitas, perusahaan harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu 

perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lainnya. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan; 3.) Responsibilitas, 

perusahaan harus mematuhi peraturan 

perundang-undangan serta melaksanakan 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang dan mendapat pengakuan sebagai 

good corporate citizen; 4.) Independensi, 

perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain; 5.) 

Kewajaran dan Kesetaraan, perusahaan 

harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan  

(KNKG, 2006). 

 

Komisaris Independen 

 Direktur non eksekutif yang 

independen dengan keterampilan yang 

tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan 

hubungan lainnya yang dapat mengganggu 

pelaksanaan penilaian independen atau 

kemampuan bertindak dalam kepentingan 

terbaik pemegang saham akan dipandang 

lebih baik dalam memonitor manajemen 

dibandingkan apabila direktur tersebut dari 

dalam perusahaan (Naimi et al., 2010). 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi 

dan Dewan Komisaris Emiten atau 

Perusahaan Publik menyatakan bahwa 

komisaris independen adalah anggota 

Dewan Komisaris yang berasal dari Luar 

Emiten atau Perusahaan Publik dan 

memenuhi persyaratan sebagai Komisaris 

Independen. Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik juga 

menyatakan bahwa komisaris independen 

bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada direksi. Jumlah komisaris 

independen di perusahaan sangat 

bervariasi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik 

menyatakan bahwa (1) Dewan Komisaris 

paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang 

anggota Dewan Komisaris; (2) Dalam hal 

Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) 

orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) 

diantaranya adalah Komisaris Independen; 

(3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri 

lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan 

Komisaris, jumlah Komisaris Independen 

wajib paling kurang 30% (tiga puluh 

persen) dari jumlah seluruh anggota 

Dewan Komisaris. 

 Keberadaan komisaris independen 

akan membuat pengendalian semakin baik. 

Hal ini disebabkan komisaris independen 

yang tidak memiliki hubungan langsung 

dengan perusahaan akan melindungi 

kepentingan pemegang saham. 

Pengawasan dewan komisaris independen 

akan membantu mengurangi adanya 
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penyembunyian informasi dan fraud 

sehingga area dan waktu kerja audit dapat 

lebih efektif dan efisien sehingga auditor 

akan melaporkan lebih tepat waktu dan 

informasi laporan keuangan menjadi lebih 

berkualitas.  

 

Ukuran Komite Audit  

Komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam 

rangka membantu melaksanakan tugas dan 

fungsinya (BAPEPAM, 2004). Menurut 

Komite Nasional Kebijakan Governance 

(2006) menyatakan bahwa komite audit 

bertugas membantu dewan komisaris 

untuk memastikan bahwa: (i) laporan 

keuangan disajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, (ii) struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) 

pelaksanaan audit internal maupun 

eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak 

lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen. 

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 

mengenai Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit 

menyatakan bahwa pembentukan komite 

audit sekurang-kurangnya satu orang 

komisaris independen dan sekurang-

kurangnya dua orang anggota lainnya 

berasal dari luar emiten atau perusahaan 

publik. Ukuran komite audit yang lebih 

besar akan memberikan kekuatan dalam 

membantu meningkatkan kualitas laporan 

keuangan dalam menemukan dan 

menyelesaikan potensi masalah yang 

terjadi dalam proses pelaporan keuangan 

seperti adanya risiko salah saji. 

 

Kompetensi Komite Audit 

Komite audit memiliki 

tanggungjawab mengawasi proses 

pelaporan keuangan dan pengungkapannya 

serta berperan untuk mengawasi dan 

memberi masukan kepada dewan 

komisaris dalam hal terciptanya 

mekanisme pengawasan. Sehubungan 

dengan hal itu maka diperlukan 

kemampuan khusus dalam bidang 

akuntansi atau keuangan. Komite audit 

yang memiliki kemampuan dalam bidang 

akuntansi atau keuangan, memiliki 

sertifikasi akuntansi atau pengalaman kerja 

yang lebih tinggi akan mampu mengontrol 

kondisi operasional dan keuangan 

perusahaan. Sesuai dengan Peraturan 

Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit 

yang menyatakan bahwa beberapa 

persyaratan keanggotaan komite audit 

yaitu: 1.) Memiliki integritas yang tinggi, 

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman 

yang memadai sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya, serta mampu 

berkomunikasi dengan baik; 2.) Salah 

seorang dari anggota komite audit 

memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi atau keuangan; 3.) Memiliki 

pengetahuan yang cukup untuk membaca 

dan memahami laporan keuangan. 

Adanya pengawasan dari komite 

audit yang kompeten maka laporan 

keuangan perusahaan akan disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang dapat 

diterima umum sehingga area kerja audit 

akan berkurang. Komite audit yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang 

sesuai dengan apa yang dikerjakannya juga 

akan mampu memberikan kontribusi dan 

hasil yang lebih maksimal dan akan lebih 

mungkin untuk mencegah serta 

mendeteksi adanya salah saji material, 

sehingga dapat menurunkan audit report 

lag. 

 

Pengaruh Komisaris Independen 

terhadap Audit Report Lag 

Komisaris independen merupakan 

salah satu komponen dari corporate 

governance yang dapat mempengaruhi 

audit report lag. Direktur non eksekutif 

yang independen dengan keterampilan 

yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis 

dan hubungan lainnya yang dapat 

mengganggu pelaksanaan penilaian 

independen atau kemampuan bertindak 

dalam kepentingan terbaik pemegang 

saham akan dipandang lebih baik dalam 
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memonitor manajemen dibandingkan 

apabila direktur tersebut dari dalam 

perusahaan Naimi et al., (2010). 

Keberadaan komisaris independen akan 

membuat pengendalian semakin baik. Hal 

ini disebabkan komisaris independen yang 

tidak memiliki hubungan langsung dengan 

perusahaan akan melindungi kepentingan 

pemegang saham. Pengawasan dewan 

komisaris independen juga akan 

membantu mengurangi adanya 

penyembunyian informasi dan fraud 

sehingga area dan waktu kerja audit dapat 

lebih efektif dan efisien sehingga auditor 

akan melaporkan keuangan lebih tepat 

waktu dan informasi laporan keuangan 

menjadi lebih berkualitas. Dengan 

demikian adanya komisaris independen 

dapat mempengaruhi audit report lag. 

 

H1 : Komisaris Independen 

Berpengaruh terhadap Audit Report 

Lag. 

 
Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap 

Audit Report Lag 

Komite audit dibentuk oleh dan 

bertanggungjawab kepada dewan 

komisaris dalam membantu melaksanakan 

tugas dan fungsi dewan komisaris 

(BAPEPAM, 2004). Tugas komite audit 

diantaranya yaitu mengawasi proses 

pelaporan keuangan dan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan yang 

sudah diperiksa. Menurut Peraturan 

Nomor IX.I.5 mengenai Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit 

menyatakan bahwa pembentukan komite 

audit sekurang-kurangnya satu orang 

komisaris independen dan sekurang-

kurangnya dua orang anggota lainnya 

berasal dari luar emiten atau perusahaan 

publik (BAPEPAM, 2004). Ukuran komite 

audit yang lebih besar akan memberikan 

kekuatan dalam membantu meningkatkan 

kualitas laporan keuangan dalam 

menemukan dan menyelesaikan potensi 

masalah yang terjadi dalam proses 

pelaporan keuangan seperti adanya risiko 

salah saji serta dapat mempengaruhi risiko 

terjadinya audit report lag yang lama. 

 

H2 : Ukuran Komite Audit Berpengaruh 

terhadap Auit Report Lag 

 

Pengaruh Kompetensi Komite Audit 

terhadap Audit Report Lag 
Komite audit memiliki 

tanggungjawab mengawasi proses 

pelaporan keuangan dan pengungkapannya 

serta berperan untuk mengawasi dan 

memberi masukan kepada dewan 

komisaris dalam hal terciptanya 

mekanisme pengawasan. Sehubungan 

dengan hal itu maka diperlukan 

kemampuan khusus dalam bidang 

akuntansi atau keuangan. Komite audit 

yang memiliki kemampuan dalam bidang 

akuntansi atau keuangan, memiliki 

sertifikasi akuntansi atau pengalaman kerja 

yang lebih tinggi akan mampu mengontrol 

kondisi operasional dan keuangan 

perusahaan. Adanya pengawasan dari 

komite audit yang kompeten maka laporan 

keuangan perusahaan akan disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang dapat 

diterima umum sehingga area kerja audit 

akan berkurang. Komite audit yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang 

sesuai dengan apa yang dikerjakannya juga 

akan mampu memberikan kontribusi dan 

hasil yang lebih maksimal dan akan lebih 

mungkin untuk mencegah serta 

mendeteksi adanya salah saji material, 

sehingga dapat mempengaruhi audit report 

lag. 

 

H3 : Kompetensi Komite Audit 

Berpengaruh terhadap Audit 

Report Lag 

 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan 

komisaris independen, ukuran komite audit 

dan kompetensi komite audit sebagai 

variabel independen dengan audit report 

lag sebagai variabel dependen. Kerangka 

pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang menggunakan metode kuantitatif, 

yaitu tipe penelitian yang melakukan 

pengujian terhadap teori dan hipotesis 

melalui pengukuran variabel penelitian 

dengan angka dan melakukan analisis data 

melalui prosedur statistik. Ditinjau dari 

segi karakteristik masalah, penelitian ini 

merupakan penelitian kausal komparatif 

yang menunjukkan hubungan sebab akibat 

dari dua variabel atau lebih. Ditinjau dari 

sumber data, penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melalui media perantara 

yaitu data sekunder berupa laporan 

tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2013-2017 yang dapat diakses 

melalui www.idx.co.id. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah audit report 

lag (Y). Sedangkan variabel independen 

yang digunakan adalah komisaris 

independen (X1), ukuran komite audit 

(X2), dan kompetensi komite audit (X3). 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Audit Report Lag 

Audit report lag adalah periode 

antara akhir tahun fiskal sampai dengan 

tanggal diterbitkannya laporan audit yang 

telah ditandatangani auditor (Hassan, 

2016). Variabel ini diukur berdasarkan 

jumlah hari dari tanggal tutup buku sampai 

dengan tanggal ditandatanganinya laporan 

keuangan oleh auditor independen. 

 

Komisaris Independen (X1) 

Komisaris independen adalah 

anggota dewan komisaris yang berasal dari 

luar emiten atau perusahaan publik dan 

memenuhi persyaratan sebagai komisaris 

independen. Variabel ini dapat diukur 

dengan melihat jumlah dewan komisaris 

independen dibandingkan dengan jumlah 

keseluruhan anggota dewan komisaris 

 

Komite Audit (X2) 

Komite audit adalah komite yang dibentuk 

oleh Dewan Komisaris dalam rangka 

membantu melaksanakan tugas dan 

fungsinya (BAPEPAM, 2004). Variabel 

ini dapat diukur dari jumlah komite audit 

yang ada dalam perusahaan atau dapat 

ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut: 

 
 

Kompetensi Komite Audit (X3) 

Peraturan Nomor IX.I.5 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 

Kerja Komite Audit menyatakan bahwa 

salah satu persyaratan keanggotaan komite 

audit yaitu memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan yang 

memiliki pengetahuan yang cukup untuk 

membaca dan memahami laporan 

keuangan (BAPEPAM, 2004). Variabel ini 

diukur berdasarkan ketua komite audit 

http://www.idx.co.id/
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yang memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi atau keuangan dengan 

menggunakan dummy. Diberi kode 1 

apabila ketua komite audit memiliki latar 

belakang pendidikan akuntansi atau 

keuangan, diberi kode 0 apabila ketua 

komite audit tidak memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan.  

 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama periode 2013-

2017. Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1.Perusahaan manufaktur yang listing di 

BEI dan telah menyampaikan laporan 

tahunan tahun 2013-2017 dan telah 

diaudit. 

2.Perusahaan manufaktur di BEI yang 

menyajikan data-data penelitian yang 

dibutuhkan secara lengkap tahun 2013-

2017. 

 

 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data  kuantitatif yang diolah 

dengan teknik statistik menggunakan 

software SPSS 24, melalui beberapa 

tahapan berikut : 

1. Analisis statistik deskriptif. 

2. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

3. Analisis regresi linier berganda yang 

terdiri dari uji signifikansi model (F 

Test), uji koefisien determinasi (R2), uji 

hipotesis (uji t). 
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif 

merupakan pengujian yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran mengenai 

suatu data agar lebih mudah dipahami dan 

lebih jelas. Hasil analisis statistik 

deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 berikut 

ini : 

Tabel 1 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Audit Report Lag 676 22 149 78,48 15,471

Komisaris Independen 676 0,1667 1 0,407996 0,112763

Ukuran Komite Audit 676 1 6 3,06 0,425

Kompetensi Komite Audit 676 0 1 0,69 0,464

      Sumber : Data diolah  

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa sampel yang digunakan pada 

penelitian ini selama periode pengamatan 

tahun 2013-2017 yaitu sebanyak 676 

sampel dengan nilai minimum audit report 

lag sebesar 22 yang berarti bahwa audit 

report lag yang paling singkat adalah 

selama 22 hari yang dimiliki oleh PT 

Semen Baturaja Persero (SMBR) pada 

2017. Nilai maksimum sebesar 149 

menunjukkan bahwa audit report lag 

terpanjang adalah 149 hari yang dimiliki 

oleh PT Tri Banyan Tirta (ALTO) pada 

2016. Besarnya nilai standar deviasi yaitu 

15,471 yang lebih kecil dari nilai rata-rata 

yaitu 78,48 yang berarti bahwa sebaran 

data audit report lag bersifat homogen. 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa nilai minimum komisaris 

independen sebesar 0,1667 yang dimiliki 

oleh PT Wijaya Karya Beton (WTON) 

pada 2015. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki 1 orang komisaris 

independen dari 6 orang anggota dewan 

komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,0000 
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yang dimiliki oleh PT Bentoel 

International Investama (RMBA) pada 

2017. Hal ini menunjukkan bahwa 

komisaris independen yang dimiliki 

perusahaan sama dengan jumlah dewan 

komisarisnya yaitu 1 orang. Besarnya nilai 

standar deviasi yaitu 0,112763 yang lebih 

kecil dari nilai rata-rata yaitu 0,407996 

yang berarti bahwa sebaran data komisaris 

independen bersifat homogen. 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa nilai minimum ukuran komite audit 

sebesar 1 yang dimiliki oleh PT Tri 

Banyan Tirta (ALTO) pada 2014. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

komite audit hanya 1 orang. Sedangkan 

nilai maksimum yaitu 6 yang dimiliki oleh 

PT Semen Gresik (SMGR) dan PT 

Indofarma (INAF) pada 2013, yang berarti 

perusahaan memiliki komite audit 

sebanyak 6 orang. Nilai mean sebesar 3,06 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

komite audit perusahaan manufaktur di 

BEI beranggotakan tiga orang. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,425 lebih kecil 

dari nilai rata-rata yang menunjukkan 

bahwa sebaran data ukuran komite audit 

terbilang kecil atau bersifat homogen.  

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa nilai minimum kompetensi komite 

audit sebesar 0 yang menunjukkan bahwa 

terdapat perusahaan yang ketua komite 

auditnya tidak memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan. 

Sedangkan nilai maksimum yaitu 1 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perusahaan 

yang ketua komite auditnya memiliki latar 

belakang pendidikan akuntansi atau 

keuangan. Nilai standar deviasi sebesar 

0,464 lebih kecil dari nilai mean yaitu 0,69 

yang menunjukkan bahwa sebaran data 

kompetensi komite audit terbilang kecil. 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil 

pengujian normalitas dapat dilihat pada 

tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 690 

Normal 

Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 22,07833229 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute ,218 

Positive ,218 

Negative -,102 

Test Statistic ,218 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 yang 

menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal. Dari hasil yang tidak 

normal tersebut maka dilakukan outlier 1 

kali dan terdapat 14 perusahaan yang 

dibuang, namun setelah dilakukan outlier 

data tetap tidak berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji korelasi antar variabel 

independen. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Tol VIF 

1 (Constant)   

Komisaris Independen 0,996 1,004 

Ukuran Komite Audit 0,997 1,003 

Kompetensi Komite Audit 0,999 1,001 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa nilai tolerance semua variabel > 

0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada 
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multikolinieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat korelasi antar 

variabel pada periode tertentu dengan 

variabel pada periode sebelumnya. Dalam 

penelitian ini uji autokorelasi dilakukan 

dengan Run Test. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea 1,43063 

Cases < Test Value 336 

Cases >= Test Value 340 

Total Cases 676 

Number of Runs 314 

Z -1,924 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,054 

a. Median 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,054, 

nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi.  

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji kesamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Dalam penelitian ini uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan uji 

glejser. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

1 (Constant) 0,855 

Komisaris Independen 0,941 

Ukuran Komite Audit 0,000 

Kompetensi Komite Audit 0,145 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui 

bahwa terdapat variabel yang memiliki 

nilai signifikansi < 0,05 yaitu variabel 

ukuran komite audit yang berarti terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

Pada variabel komisaris independen dan 

kompetensi komite audit memiliki nilai 

signifikansi > 0,05 yang berarti tidak 

mengalami heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk menguji hubungan 

variabel dependen dengan variabel 

independen terkait. Berdasarkan analisis 

regresi linier berganda dengan 

menggunkan SPSS versi 24, maka 

diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model B Sig. 

1 (Constant) 86,503 0,000 

Komisaris Independen 8,453 0,108 

Ukuran Komite Audit -4,250 0,002 

Kompetensi Komite Audit 2,206 0,084 

Sumber : Data diolah 

 Persamaan yang dihasilkan dalam 

permodelan regresi linier berganda pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

ARL= 86,503 + 8,453 KI - 4,250 UKA + 

2,206 KKA + e 

Keterangan : 

ARL : Audit Report Lag 

α : Konstanta 

KI : Komisaris Independen 

UKA : Ukuran Komite Audit 

KKA : Kompetensi Komite Audit 

e : Error 

 

1. Uji Signifikansi Model (F Test) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah model dari penelitian fit atau tidak 

fit dan mengetahui apakah seluruh variabel 

independen memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada tabel 7 berikut ini : 
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Tabel 7 

Hasil Uji Signifikansi Model (F Test) 

Model F Sig. 

1 Regression 4,856 0,002b 

Residual   

Total   

      Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui 

nilai F hitung sebesar 4,856 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi fit 

dan dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel komisaris independen, 

ukuran komite audit, dan kompetensi 

komite audit secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel audit report lag.  

 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan model dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. 

Hasil uji R2 dapat dilihat pada tabel 8 tabel 

berikut ini : 

Tabel 8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Adjusted R Square 

1   0,017 

          Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui 

bahwa nilai R2 sebesar 0,017. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependen 

sebesar 1,7 persen, sedangkan sisanya 98,3 

persen dijelaskan oleh variabel lain di luar 

variabel independen yang diteliti. Selain 

itu nilai R2 sebesar 0,017 memperlihatkan 

bahwa kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen 

rendah karena ≤ 50 persen. 

 

3. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji ini bertujuan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada 

tabel 9 berikut ini : 

 

 

Tabel 9 

Hasil Uji t 

Model t Sig. 

1 (Constant) 18,183 0,000 

Komisaris Independen 1,611 0,108 

Ukuran Komite Audit -3,053 0,002 

Kompetensi Komite Audit 1,732 0,084 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil uji t dapat 

diketahui bahwa nilai t komisaris 

independen sebesar 1,611 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,108. Tingkat 

signifikansi 0,108 lebih besar dari 0,05 

yang berarti komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag 

sehingga H1 ditolak. 

Nilai t ukuran komite audit sebesar 

3,053 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,002. Tingkat signifikansi 0,002 lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti ukuran komite 

audit berpengaruh terhadap audit report 

lag sehingga H2 diterima. 

Nilai t kompetensi komite audit 

sebesar 1,732 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,084. Tingkat signifikansi 0,084 

lebih besar dari 0,05 yang berarti 

kompetensi komite audit tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag 

sehingga H3 ditolak. 

 

Pengaruh Komisaris Independen 

terhadap Audit Report Lag 

Hasil pengujian uji t pada tabel 9 

menunjukkan bahwa variabel komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. Hal ini didukung dari 

data deskriptif yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar perusahaan memiliki nilai 

komisaris independen yang rendah. Nilai 

komisaris independen yang rendah 

disebabkan oleh jumlah dewan komisaris 

yang lebih banyak daripada jumlah 

komisaris independen yang dimiliki oleh 

perusahaan. Komisaris independen yang 

ada di dalam perusahaan tidak efektif 

dalam menjalankan fungsi pengawasan 
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dengan baik karena terdapat komisaris 

independen yang merangkap jabatan di 

posisi lain (komite audit, komite 

pemantauan risiko dll). Proporsi komisaris 

independen yang lebih besar juga dapat 

menghasilkan masalah dalam hal 

koordinasi oleh anggota dewan komisaris 

lainnya. Hal ini juga didukung oleh Yenny 

& Yulia (2017) yang menyatakan bahwa 

koordinasi yang rumit diantara anggota 

dewan komisaris mengakibatkan tidak 

efektifnya pengawasan di perusahaan. Hal 

inilah yang diperkirakan menjadi 

penyebab kurang efektifnya pengawasan 

yang dilakukan sehingga tidak dapat 

menangani kesalahan-kesalahan yang 

terjadi seperti penyembunyian informasi 

dan kecurangan dalam laporan keuangan.  

Hasil penelitian ini sama seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Yenny & 

Yulia (2017), Yosua & Basuki (2015), dan 

Nelson & Shukeri (2011) yang 

menyatakan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. Namun bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  Basuony et 

al., (2016); Daoud et al., (2015); Nehme et 

al., (2015); Muhammad & Basuki (2015); 

Moghaddam et al., (2014); Ilaboya & 

Christian (2014); dan Naimi et al., (2010) 

yang menyatakan bahwa komisaris 

independen berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

 

Pengaruh Ukuran Komite Audit 

terhadap Audit Report Lag 

Hasil pengujian uji t dalam tabel 9 

menunjukkan bahwa variabel ukuran 

komite audit berpengaruh terhadap audit 

report lag. Hal ini didukung dari data 

deskriptif yang menunjukkan bahwa rata-

rata komite audit sebesar 3,06 yang berarti 

bahwa mayoritas perusahaan sudah 

memenuhi peraturan BAPEPAM karena 

memiliki komite audit sebanyak 3 orang. 

Ukuran komite audit menentukan 

efektivitas kemampuan komite dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya. Komite 

audit yang besar menunjukkan semakin 

banyak sumber daya yang tersedia 

sehingga semakin mudah dalam 

mendeteksi dan menyelesaikan potensi 

masalah yang terjadi dalam pelaporan 

keuangan, serta dapat meningkatkan 

pengendalian internal perusahaan. Hal ini 

juga didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Nehme et al., (2015) yang 

menyatakan bahwa komite audit yang 

lebih besar menunjukkan bahwa sumber 

daya yang ada juga semakin besar.  

Hasil penelitian ini sama seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Hassan 

(2016); Nehme et al., (2015); Ilaboya & 

Christian (2014); Apadore & Noor (2013); 

Nelson & Shukeri (2011); dan Naimi et 

al., (2010) yang menyatakan bahwa 

ukuran komite audit berpengaruh terhadap 

audit report lag. Namun bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rizki & Basuki (2017); Ahmed & 

Che-Ahmad (2016); Muhammad & Basuki 

(2015); dan Yosua & Basuki (2015) yang 

menyatakan bahwa ukuran komite audit 

tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag.  

 

Pengaruh Kompetensi Komite Audit 

terhadap Audit Report Lag 

Hasil uji t dalam tabel 9 

menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

komite audit tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. Dari hasil statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-

rata kompetensi komite audit sebesar 0,69 

yang mengindikasikan bahwa rata-rata 

komite audit memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan karena nilai rata-rata yang 

dihasilkan mendekati 1. Rata-rata komite 

audit pada setiap perusahaan telah 

mematuhi peraturan BAPEPAM, namun 

hanya sebatas mematuhi saja dikarenakan 

komite audit memiliki keterbatasan dalam 

memahami akuntansi atau keuangan, 

sehingga kompetensi yang dimiliki oleh 

komite audit tidak memberikan peran yang 

signifikan. Hal ini juga didukung oleh 

Yenny & Yulia (2017) yang menyatakan 

bahwa kompetensi yang dimiliki oleh 

komite audit tidak cukup untuk 
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memberikan peran yang signifikan dalam 

pelaporan keuangan.  

Hasil penelitian ini sama seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmed & 

Che-Ahmad (2016),  Apadore & Noor 

(2013),  Nelson & Shukeri (2011) dan 

Naimi et al., (2010) yang menyatakan 

bahwa kompetensi komite audit tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

Namun bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yenny & 

Yulia (2017) dan Nehme et al., (2015) 

yang menyatakan bahwa kompetensi 

komite audit berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh komisaris 

independen, ukuran komite audit, dan 

kompetensi komite audit terhadap audit 

report lag pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. 

Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling dalam pengambilan 

sampel, sehingga diperoleh sebanyak 690 

sampel. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, analisis 

regresi berganda dengan program SPSS 

versi 24. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.Variabel komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag 

pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017 yang 

dapat diartikan hipotesis pertama ditolak. 

2.Variabel ukuran komite audit 

berpengaruh terhadap audit report lag 

pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017 yang 

dapat diartikan hipotesis kedua diterima. 

3.Variabel kompetensi komite audit tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag 

pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017 yang 

dapat diartikan hipotesis ketiga ditolak. 

 

Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.Data pada penelitian ini tidak 

berdistribusi normal dan terjadi 

heteroskedastisitas. Hal ini terjadi karena 

data yang digunakan tidak normal 

sehingga perlu dilakukan outlier, namun 

karena nilai data yang ekstrim maka data 

tetap dinyatakan tidak berdistribusi 

normal. 

2.Model regresi pada penelitian ini hanya 

dapat menjelaskan hubungan antar 

variabel sebesar 1,7 persen sehingga 

sebesar 98,3 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar variabel independen 

yang diteliti. 

 

Saran 

Dengan adanya keterbatasan 

penelitian yang telah disampaikan, maka 

peneliti memberikan saran bagi peneliti 

dengan topik sejenis diharapkan untuk 

menggunakan variabel independen yang 

lebih luas yang terkait dengan mekanisme 

corporate governance seperti rapat dewan 

komisaris, rapat komite audit, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan 

dewan direksi sehingga dapat mencakup 

penelitian yang lebih luas dan variabel 

independen lebih dapat mempengaruhi 

variabel audit report lag. 
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