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ABSTRACT 

 

This research was conducted to determine whether the mechanism of good 

corporate governance and profitability affected the audit report lag of banking companies 

registered with Bank Indonesia (BI), especially in 2012-2017. The sampling method used was 

purposive sampling with a total sample of 44 banking companies. The data used in this study 

is financial statements originating from the Indonesia Stock Exchange (IDX). Data 

processing is done by descriptive statistical analysis, classic assumption test, and multiple 

linear regression analysis. The software used in this study is SPSS Version 24. 

The results of the study show that the independent variable can explain the 

dependent variable by 5.4%, and for the other 94.6% explained by other factors. Partially, 

good corporate governance affects audit report lag. Meanwhile, profitability does not affect 

audit report lag. 

Keywords : audit report lag, good corporoate governance and profitability. 

 

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 perusahaan dibuat dengan  

tujuan memberikan informasi yang 

berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan 

perubahan posisi keuangan perusahaan. 

Untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang memberikan informasi yang relevan, 

terdapat beberapa kendala, salah satunya 

adalah ketepatan waktu dalam 

penyampaian laporan keuangan yang 

dipublikasikan.  

Menurut Dyer & A.J (1975) 

menyatakan bahwa ketepatan waktu 

pelaporan keuangan merupakan elemen 

pokok bagi catatan laporan keuangan. Di 

samping hal tersebut, ketepatwaktuan 

(timeliness) penyajian laporan keuangan 

akan memberikan andil bagi kinerja yang 

efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi 

evaluasi dan pricing, dan semakin singkat 

jarak waktu antara akhir periode akuntansi 

dengan tanggal penyampaian laporan 

keuangan, maka akan semakin banyak 

keuntungan yang dapat diperoleh dari 

laporan keuangan tersebut. Informasi yang 

dihasilkan laporan keuangan akan sangat 

bermanfaat bagi pengguna laporan 

keuangan apabila laporan tersebut 

disajikan secara tepatwaktu dan akurat. 

Hal ini menunjukkan ketepatan waktu 

dalam penyajian laporan keuangan ke 

publik sangat dibutuhkan dan oleh karena 

itu tiap-tiap perusahaan diharapkan tidak 

melakukan penundaan dalam penyajian 

laporan keuangan karena dapat 

mengurangi kepercayaan investor. 

Penerapan konsep Good Corporate 

Governance (GCG) pada perusahaan 

perbankan merupakan salah satu upaya 

untuk memulihkan kepercayaan para 

investor dan institusi terkait di pasar 

modal. Dengan menerapkan 5 prinsip 

yaitu: (1) transparansi (transparency), 
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keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan, semakin prinsip transparansi 

diterapkan pada perusahaan dengan baik 

maka dapat pula meningkatkan tingkat 

kepercayaan investor pada perusahaan 

tersebut, dan dapat meminimalisir adanya 

peluang manipulasi atau kesalahan dalam 

kegiatan operasi, (2) akuntabilitas 

(accountability), kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggungjawaban organ 

Bank sehingga pengelolaannya berjalan 

secara efektif, (3) pertanggungjawaban 

(responsibility), kesesuaian pengelolaan 

Bank dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan Bank yang sehat, (4) 

independensi (independency), pengelolaan 

Bank secara profesional tanpa 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun, (5) 

kewajaran (fairness),keadilan dan 

kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Pada tahun 2011 terdapat kasus 

yang dilakukan oleh PT Bank Mutiara Tbk 

yang dulu bernama Bank Century Tbk 

dimana perusahaan ini terlambat 

memberikan laporan kinerja keuangan 

untuk tahun 2011. Otoritas bursa sudah 

memberikan peringatan tertulis pertama 

kepada PT Bank Mutiara Tbk akibat 

kelalaian tersebut pada tanggal 9 Mei 

2012. Sesuai dengan ketentuan III.2 

peraturan bursa nomor I-E tentang 

kewajiban penyampaian informasi dan 

nomor VIII.G.2 tentang laporan tahunan, 

batas waktu bank Mutiara menyampaikan 

laporan kinerja keuangan 2011 adalah 30 

April 2012. Akan tetapi sampai tanggal 9 

Mei 2012 bank ini belum juga 

menyampaikan laporan keuangannya. 

Keterlambatan penyampaian informasi 

tersebut menyebabkan permasalahan besar 

bagi Bank Mutiara terkhususnya 

merosotnya tingkat kepercayaan para 

pemangku kepentingan termasuk 

didalamnya investor. Dan contoh 

fenomena lain ialah keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan oleh Bank 

Lippo pada tahun 2002 yang 

mengakibatkan menurunnya tingkat 

kepercayaan investor untuk 

menginvestasikan dananya kepada Bank 

Lippo. 

Peranan management didasarkan 

pada agency theory yang menggambarkan 

hubungan badan atau pemegan saham 

(principal) mempekerjakan orang lain 

(agent) untuk memberikan layanan dan 

mendelegasikan kewenangan untuk 

pengambilan keputusan (Jensen 

&Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan 

bahwa terdapat hubungan antara agen 

(management) dengan pemilik (principal) 

yang mempunyai kepentingan berbeda 

yaitu principal akan fokus pada 

peningkatan nilai sahamnya namun, 

manajemen bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan manfaat principal dan 

untuk memenuhi kepentingan pribadi, 

sehingga manajemen akan melakukan cara 

untuk memaksimalkan laba yang diperoleh  

Penelitian mengenai audit report 

lag telah banyak dilakukan, baik didalam 

negeri maupun luar negeri seperti Afify 

(2009), Naimi et, al (2010), Kogilavani & 

Noor (2013), Albofazl et, al (2014), 

Ilaboya (2014), Khaldon et. al (2015), 

Mohamed et. al (2016) dan lain-lain.  

Penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan mengenai audit report lag 

memperoleh hasil yang berbeda-beda. 

Peneliti bermaksud melakukan pengujian 

kembali tentang audit report lag, tetapi 

menggunakan sampel sektor perusahaan 

yang berbeda yaitu perusahaan perbankan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit report lag di tiap perusahaan kadang 

berbeda. Penelitian ini menggunakan 

faktor good corporate governance, dan 

profitabilitas. Penelitian ini mengambil 

sampel perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan bukti mengenai pengaruh 

dari Good Corporate Governance dan 
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Profitabilitas terhadap audit report lag 

pada perusahaan perbankan. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dipaparkan diatas dan 

masih terdapat ketidakkonsistenan hasil 

penelitian terdahulu, maka dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, 

yaitu : 

Pertama, apakah Good Corporate 

Governance berpengaruh terhadap audit 

report lag? 

Kedua, apakah Profitabilitas berpengaruh 

terhadap audit report lag? 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Agency Theory 

Jensen & Meckling (1976), 

menyatakan bahwa model keagenan 

merancang sebuah sistem yang melibatkan 

kedua belah pihak. Agen adalah pihak 

manajemen yang melakukan aktivitas 

operasional perusahaan, sedangkan 

principal adalah pemegang saham. Teori 

keagenan juga menyiratkan bahwa ada 

asimetri informasi dan moral hazard 

antara manajer sebagai agen dan principal 

sebagai pemilik utama. Anthony & 

Govindarajan (2009), mengatakan bahwa 

dalam teori agensi setiap individu akan 

melakukan manfaat untuk kepentingan 

sendiri. Teori agensi merupakan hubungan 

antara manajemen dan pemilik yang 

mempunyai kepentingan berbeda, 

sehingga diperlukan kontrak kerja dan 

kesepakatan antara pemilik dan 

manajemen dengan tujuan untuk 

memaksimalkan untilitas principal dan 

menjamin agen untuk memperoleh reward 

dari hasil aktivitas operasional perusahaan. 

Perbedaan kepentingan antara pemilik dan 

manajemen terletak pada memaksimalkan 

manfaat pemilik (principle) dengan 

kendala dan insentif yang diterima oleh 

pihak manajemen (agent). Teori agensi 

menunjukkan model yang digunakan 

untuk memformulasikan permasalahan 

antara manajemen (agent) dengan pemilik 

(principle). Kinerja perusahaan yang telah 

tercapai akan diinformasikan oleh 

manajemen (agent) kepada pemilik 

(principle) dalam bentuk laporan 

keuangan. Namun, agen memiliki 

informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan principle, sehingga menimbulkan 

adanyaaasimetri informasi. 

Manajemen dapat menentukan kebijakan 

yang mengarah kepada peningkatan level 

kompensasinya secara potensial ketika 

pemilik tidak dapat memonitoring secara 

sempurna aktivitas manajemen. Seluruh 

tindakan telah didelegasikan oleh pemilik 

kepada manajer pada model principal-

agent. Adanya konflik 

kepentinganaantaraakeduanya adalah suatu 

hal yang memicu munculnya teori 

keagenan (Rusydi & Martani, 2014).  

Masalah keagenan mungkin terjadi 

ketika ada perbedaan kepentingan agen 

dan ketika perusahaan meminta auditor 

untuk memeriksa lebih lanjut mengenai 

hutang jangka panjang dan laba rugi 

perusahaan yang berperan penting dalam 

laporan keuangan (Wijaya, 2012). Selain 

itu teori agensi merupakan teori yang 

relevan dalam penelitian ini karena 

menjelaskan fungsi dewan komisaris dan 

komite audit dalam struktur GCG sebagai 

pemonitor dari mekanisme untuk 

mengurangi masalah keagenan (Fujianti, 

2016). Monitoring ini berkaitan dengan 

praktek GCG dan pelaporan keuangan 

sebagai proses pertanggungjawaban 

kinerja agen (Shukeri & Nelson, 2011). 

 

Audit Report Lag 

Audit report lag adalah periode antara 

akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal 

diterbitkannya laporan audit yang telah 

ditandatangai auditor. Penyajian laporan 

keuangan secara tepat waktu menjadi 

syarat karakteristik kualitatif penyajian 

laporan keuangan. Keterlambatan dalam 

penyajian laporan keuangan akan 

menurunkan kualitas dari laporan 

keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam) di Indonesia telah mengatur 

bahwa perusahaan publik wajib 
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menyerahkan laporan keuangan tahunan 

disertai dengan opini auditor paling lambat 

pada akhir bulan keempat setelah tanggal 

laporan keuangan. 

 Apabila perusahaan tersebut 

mengalami keterlambatan dalam 

penyampaian laporan keuangan sesuai 

dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan oleh BAPEPAM, maka 

perusahaan tersebut akan diberikan 

peringatan sanksi. Dapat dibuktikan 

melalui peruaturan pada nomor I-H tahun 

2004, dimana perusahaan memperoleh 

sanksi sebagai berikut: 

1. Peringatan tertulis I, apabila mengalami 

keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan sampai 30 hari dari kalender 

terhitung sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

2. Peringatan tertulis II beserta denda 

sebesat Rp. 50.000.000,- setelah 

melewati hari kalender ke-31 hingga 

hari kalender ke-60 sejak lampaunya 

batas waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

3. Peringatan tertulis III beserta tambahan 

denda sebesar Rp. 150.000.000, apabila 

mulai hari kalender ke-61 hingga 

kalender ke-90 sejak lampaunya batas 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

4. Suspensi, apabila mulai dari hari 

kalender ke-91 sejak lampaunya batas 

waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan tercatat tetap tidak 

memenuhi kewajiban penyampaian 

laporan keuangan. 

 

Good Corporate Governance 
 Good Corporate Governance 

merupakan proses dan struktur yang 

digunakan untuk mengarahkan dan 

mengelola bisnis serta urusan-urusan 

perusahaan, dalam rangka meningkatkan 

kemakmuran bisnis dan akuntabilitas 

perusahaan, dengan tujuan utama 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders 

yang lain. 

 Kebijakan penyempurnaan 

berbagai peraturan perusahaan dalam 

rangka memenuhi prinsip GCG. 

Pelaksanaan GCG harus dasar sebagai 

berikut: 

a. Transparansi (transparency), yaitu 

keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan 

serta keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan; 

b. Akuntabilitas (accountability), yaitu 

kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ perusahaan 

sehingga pengelolaannya berjalan 

secara efektif; 

c. Pertanggungjawaban (responsibility), 

yaitu kesesuaian pengelolaan 

perusahaan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip pengelolaan perusahaan; 

d. Independensi (independency), yaitu 

pengelolaan perusahaan secara 

profesional tanpa pengaruh atau 

tekanan dari pihak manapun; 

e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan 

kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dalam rangka memastikan 

penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG 

sebagaimana dimaksud diatas. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/4/PBI/2006 perusahaan harus 

melakukan penilaian sendiri (self 

assessment) secara berkala yang paling 

kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor 

Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab dewan komisaris; 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab direksi; 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite; 

4. Penanganan benturan kepentingan; 

5. Penerapan fungsi kepatuhan; 
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6. Penerapan fungsi audit intern; 

7. Penerapan fungsi audit ekstern; 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk 

sistem pengendalian intern; 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait 

(related party) dan penyediaan dana 

besar (large exposures); 

10. Transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan, laporan pelaksanaan 

GCG dan pelaporan internal; dan 

11. Rencana strategis perusahaan. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah tingkat 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih digunakan untuk 

mengukur efektifitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari pinjaman dan investasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank dapat bersumber dari 

berbagai kinerja profitabilitas yang 

ditunjukkan beberapa indikator. Terdapat 

beberapa indikator seperti rasio 

profitabilitas yang penting bagi bank 

adalah Return On Asset (ROA).  

ROA penting bagi bank karena 

ROA digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam  

menghasilkan keuntungan dengan tingkat 

aset tertentu selama satu tahun yang 

terdapat dalam laporan keuangan dan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

ROA merupakan rasio antara laba sesudah 

pajak terhadap total asset. Semakin besar 

ROA menunjukkan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena tingkat kembalian 

(return) semakin besar. 

Besar kecilnya nilai rasio 

profitabilitas dapat digunakan sebagai 

pengukuran kinerja manajemen. 

Profitabilitas yang tinggi menggambarkan 

kinerja manajemen yang baik. Hal ini akan 

mempengaruhi cepat atau lambatnya 

manajemen melaporkan kinerjanya. 

Kinerja baik merupakan berita baik bagi 

reputasi perusahaan di mata publik, maka 

manajemen akan segera melaporkan berita 

baik itu. Berdasarkan ketentuan Bank 

Indonesia, maka standar ROA yang baik 

adalah sekitar 1,5%. 

Secara sistematis ROA dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan bukti mengenai pengaruh 

dari Good Corporate Governance dan 

Profitabilitas terhadap Audit Report Lag 

pada perusahaan perbankan. Sehingga dari 

penjelasan tersebut dapat digambarkan 

kerangka pemikiran seperti terlihat pada 

Gambar 1 

 

  

 
 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah 

diuraikan pada penelitian yang akan 

dilakukan ini, maka hipotesis yang 

diajukan untuk diuji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Good Corporate 

Governance 
Audit report lag 

Profitabilitas 
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H1 : Good Corporate Governance 

berpengaruh terhadap Audit report lag 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Audit report lag. 

 

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 perbankan yang 

terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada 

tahun 2012-2017. 

Identifikasi Variabel 

Variabel yang akan diamati dalam 

penelitian ini yaitu:  

Variabel Independen 

 Good Corporate Governance 

merupakan proses dan struktur yang 

digunakan untuk mengarahkan dan 

mengelola bisnis serta urusan-urusan 

perusahaan, dalam rangka meningkatkan 

kemakmuran bisnis dan akuntabilitas 

perusahaan, dengan tujuan utama 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders 

yang lain. Variabel ini diukur dengan 11 

(sebelas) nilai komposit, yang terdiri dari: 

(1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

dewan komisaris; (2) pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab direksi; (3) 

kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite; (4) penanganan benturan 

kepentingan; (5) penerapan fungsi 

kepatuhan; (6) penerapan fungsi audit 

intern; (7) penerapan fungsi audit ekstern; 

(8) penerapan manajemen risiko termasuk 

sistem pengendalian intern; (9) penyediaan 

dana kepada pihak terkait (related party) 

dan penyediaandana besar (large 

exposures); (10) transparansi kondisi 

keuangan dan non keuangan, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; 

dan (11) rencana strategis perusahaan. 

 Profitabilitas adalah tingkat 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu selama satu tahun 

yang terdapat dalam laporan keuangan. 

Indikator yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan dalam penelitian ini adalah 

return on asset (ROA), yaitu rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu. 

Variabel Dependen 

Audit report lag adalah periode 

antara akhir tahun fiskal sampai dengan 

tanggal diterbitkannya laporan audit yang 

telah ditandatangani auditor. Variabel ini 

diukur berdasarkan jumlah hari dari 

tanggal tutup buku sampai dengan tanggal 

ditandatanganinya laporan keuangan 

auditor oleh auditor independen. 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-

2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih 

dengan metode purposive sampling  

  Sampel penelitian menggunakan 

purposive sampling, maka kriteria-kriteria 

yang harus dipenuhi diantaranya : 

1. Perusahaan Perbankan yang telah 

menerbitkan laporan keuangan 

tahunan (annual report) dan laporan 

keuangan (financial statement) pada 

tahun 2012-2017. 

2. Perusahaan Perbankan yang 

melampirkan hasil laporan audit dari 

pihak auditor eksternal 

3. Perusahaan Perbankan yang 

menggunakan pengukuran Self 

Assesment dengan 11 nilai komposit 
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4. Perusahaan Perbankan yang 

mencantumkan hasil Rasio 

Profitabilitas dengan menggunakan 

Return On Assets 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan 

pengujian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan data yang diperoleh 

untuk masing-masing variabel penelitian 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku umum. Variabel independen 

yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 

Good Corporate Governance dan 

Profitabilitas. Statistik deskriptif berusaha 

menggambarkan atau menjelaskan 

berbagai karakteristik data, seperti rata-

rata (mean), maximum (max) dan minimum 

(min). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk 

menguji model regresi, apakah di dalam 

model regresi  terdapat variabel 

pengganggu atau dapat dikatakan sebagai 

residual yang memiliki distribusi normal 

Modal regresi yang baik adalah memiliki 

nilai residual yang terdistribusi normal. 

Untuk menguji apakah sampel penelitian 

merupakan jenis distribusi normal, maka 

digunakan uji Kolmogorov-Smirnov (2-

tailed) dengan pengujian α = 0,05. Apabila 

nilai signifikan > 0,05 maka dinyatakan 

terdistribusi normal, sedangkan apabila 

nilai signifikan < 0,05 dinyatakan tidak 

terdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian 

yang digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya korelasi antara variabel 

bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. Model korelasi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Apabila ditemukan 

adanya hubungan saling berkorelasi antar 

variabel independen, maka variabel-

variabel tersebut dikatakan tidak 

ortogonal. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi dapat di lakukan dengan cara 

melihat nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance 

rendah maka sama dengan nilai VIF yang 

tinggi (VIF = 1/tolerance). Apabila 

Variance Inflation Factor (VIF) <10 dan 

Tolerance Value > 0,10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan 

untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara periode t dengan periode 

sebelumnya. Uji ini tidak boleh ada 

korelasi antara observasi dengan data 

observasi sebelumnya Untuk mendeteksi 

terjadi atau tidaknya korelasi dapat 

dilakukan dengan melakukan Uji Run Test. 

Jika hasil uji menunjukkan > 5% atau 0,05 

maka data yang diuji menunjukkan tidak 

terjadi autokorelasi, namun jika hasil uji 

menunjukkan < 5% atau 0,05 maka data 

terjadi autokorelasi 

Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang 

digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan dengan 

pengamatan lain. Model regresi yang baik 

merupakan model yang tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

melakukan Uji Glejser. Uji Glejser 

mengusulkan untuk meregresi nilai absolut 

residual terhadap variabel dependen. Jika 

secara statistik hasil variabel independen 

mempengaruhi signifikan terhadap 

variabel dependen, maka terdapat indikasi 

terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 

5%. 

Analisis Regresi 

 Penelitian ini menggunakan alat uji 

analisis regresi linier berganda (multiple 

regression) untuk menguji pengaruh antara 

variabel independen dengan ketiga 

variabel independen. Tujuan analisis 

berganda adalah menggunakan nilai-nilai 
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variabel independen yang diketahui, untuk 

meramalkan nilai variabel independen. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji F 

Analisis regresi dengan multivariate 

menggunakan metode uji F dengan taraf 

signifikansi 5 persen. Uji statistik F 

digunakan untuk menguji apakah dari 

semua variabel independen atau variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model ini 

terdapat pengaruh terhadap variabel 

dependen. Uji ini dilakukan melalui 

perhitungan dengan program SPSS.  

Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu 

(0<R2<1). Apabila nilai R
2
 semakin besar 

atau mendekati nilai satu, maka variabel  

independen memberikan informasi yang 

baik untuk menjelaskan variabel dependen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

yang digunakan semakin kuat untuk 

menerangkan varian variabel independen 

terhadap variabel dependennya. 

Uji t 

Analisis regresi secara univariate dengan 

menggunakan metode t-test dengan taraf 

signifikansi 5% untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap 

variabel dependen. Uji ini dilakukan 

dengan melihat nilai probabilitas. Analisis 

regresi secara unvariate menggunakan uji t 

dengan taraf signifikansi sebesar 5%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Ringkasan Hasil Uji Deskriptif  

 

  N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

ARL 162 16 105 62.81 20.090 

GCG 162 1.0000 3.6700 1.928199 .4484660 

ROA 162            0.0009  0.6400 0.022859 .0506628 

 

 Sumber : Data diolah   

 

Analisis Deskriptif

Tabel 2 merupakan ringkasan hasil uji 

statistik deskriptif Audit Report Lag, Good 

Corporate Governance, dan Profitabilitas. 

Audit report lag pada tahun 2012-

2017 memiliki nilai minimum sebesar 16 

di tahun 2014 yaitu perusahaan Bank 

Rakyat Indonesia dan nilai maksimum 

pada tahun 2012-2017 sebesar 105 di 

tahun 2012 pada Bank J-Trust Indonesia 

dengan nilai rata-rata sebesar 62,81. 

Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 

20,090 dari 162 sampel yang diteliti. 

Good Corporate Governance di 

tahun 2012-2017 pada Bank Mandiri 

memiliki nilai minimum sebesar 1.0000 di 

tahun 2013 pada Bank Central Asia dan 

Bank Mandiri, 2014 pada Bank Central 

Asia, 2015 pada Bank Central Asia dan 

Bank Mandiri, 2016 pada Bank Victoria 

International, 2017 pada Bank Mandiri 

serta nilai maksimum sebesar 3.6700 di 

tahun 2012 pada Bank China Contruction 

dengan nilai rata-rata 1.928199 dimana 

nilai standar deviasi diperoleh sebesar 

0,4484660 dari 162 sampel yang diteliti. 

Profitabilitas tahun 2012-2017 

memiliki nilai minimum sebesar 0,0009 di 

tahun 2012 pada Bank MNC International 

dan nilai maksimum tahun 2012-2017 

sebesar 0,6400 di tahun 2017 pada Bank 
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Victoria International dengan nilai rata-

rata sebesar 0,022859, sedangkan nilai 

standar deviasi sebesar 0,0506628 dari 162 

sampel yang diteliti. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan analisis regresi linier 

berganda tidak lepas dari persamaan, maka 

persamaan regresi yang digunakan harus 

bersifat BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimated) dimana maksud dari BLUE 

tersebut adalah pengambilan keputusan 

melalui uji F dan uji t tidak boleh bias 

Uji Normalitas 

Hasil uji pada Tabel 3 menunjukkan 

bahwa nilai signifikan yang dimiliki 

sebesar 0,000 kurang dari 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa data residual tidak 

normal. 

Uji Multikolinieritas 

Hasil uji pada Tabel 4 menunjukkan 

bahwa nilai tolerance menunjukkan tidak 

ada variabel independen yang memiliki 

nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil 

perhitungan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada 

satu variabel independen yang mempunyai 

nilai VIF lebih dari 10. Kesimpulan yang 

dapat diambil adalah tidak ada 

multikolinieritas antar variabel independen 

pada model regresi ini. 

Uji Autokorelasi  

Hasil uji pada Tabel 5 menunjukkan 

bahwa nilai signifikan sebesar 0,415 lebih 

dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi antar 

variabel pada periode t  

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji pada Tabel 6 menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi untuk semua 

variabel independen lebih dari 0,05 

sehingga variabel dewan independen, 

komite audit dan kualitas audit tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier 

 Unstandardized  

Residual 

N 

Test Statistic 

Asymp Sig. (2-tailed) 

162 

0,115 

0,000 

Sumber : Data diolah 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Tolerance VIF 

GCG 0,974 1,027 

ROA 0,974 1,027 

Sumber : Data diolah

Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 Unstandardized  

Residual 

Asymp Sig. (2-taled) 0,207 

Sumber : Data diolah  
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Tabel 6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

(Constant) 0,000 

GCG 0,418 

ROA 0,966 

Sumber : Data diolah  

 

Pengujian Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Uji F 

Hasil uji F atau Anova pada Tabel 7 

menunjukkan bahwa nilai Sig. sebesar 

0,012. Dan apabila nilai signifikansi < 

0,05 maka dapat diartikan bahwa H0 

ditolak yang berarti model persamaan 

regresi fit atau sesuai. 

Uji R
2
  

Hasil Uji R
2
 pada Tabel 8 menunjukkan 

bahwa nilai adjusted R
2 

sebesar 0,054. Hal 

ini artinya bahwa 5,4% variasi dari audit 

report lag dapat dijelaskan oleh variabel 

good corporate governance, dan 

profitabilitas. Sedangkan, selebihnya 

94,6% dari Audit report lagdapat 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

 

 

Uji t 

Pada Tabel 9 menunjukkan pengaruh 

masing-masing variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Good 

Corporate Governance diperoleh t sebesar 

3,027 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,003 < p-value sebesar 0,05, maka 

hipotesis diterima. Hal tersebut berarti 

good corporate governance berpengaruh 

terhadap audit report lag. Dengan 

demikian hipotesis pertama terbukti good 

corporate governance berpengaruh 

terhadap audit report lag. Sedangkan, 

untuk variabel profitabilitas diperoleh t  

sebesar -0,534 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,594> p-value sebesar 0,05, maka 

hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. Dengan demikian 

hipotesis kedua yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh terhadap audit 

report lag tidak terbukti. 

 

 

Tabel 7 

Hasil Analisis Uji F 

Model F Sig. 

1 Regression 4,581 0,012 

Sumber : Data diolah melalui SPSS

.

Tabel 8 

Hasil Analisis Uji R
2
 

Model Adjusted R square 

1 0,043 

Sumber : Data diolah melalui SPSS
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Tabel 9 

Hasil Analisis Uji t 

Model T Sig. Hipotesis. 

(Constant) 6,244 0,000 - 

GCG 3,027 0,003 H1 diterima 

ROA -0,534 0,594 H2 ditolak 

Sumber : Data diolah melalui SPSS 

 

 Berdasarkan Tabel 9 dan hipotesa 

yang telah dibuat maka dapat diuraikan: 

Variabel Good Corporate Governance 

(GCG) 

Berdasarkan perhitungan diperoleh 

signifikansi t sebesar 3,027 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,003 < p-value 

sebesar 0,05, maka hipotesis diterima. Hal 

tersebut berarti good corporate 

governance berpengaruh terhadap audit 

report lag. Dengan demikian hipotesis 

pertama terbukti good corporate 

governance berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

Variabel Profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan perhitungan maka diperoleh 

tingkat signifikansi t sebesar -0,534 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,594> 

p-value sebesar 0,05, maka hipotesis 

ditolak. Hal tersebut berarti profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. Dengan demikian hipotesis kedua 

yang menyatakan profitabilitas 

berpengaruh terhadap audit report lag 

tidak terbukti. 

 

Pengaruh Good Corporate Governance 

terhadap Audit report lag 

Pada hasil penelitian ini Good 

corporate governance berpengaruh 

terhadap Audit report lag. Hal ini dimana 

menjelaskan fungsi dari Good Corporate 

Governance sebagai alat monitor dari 

mekanisme untuk mengurangi masalah 

keagenan. Fungsi monitoring ini berkaitan 

dengan praktek Good Corporate 

Governance dan pelaporan keuangan 

sebagai proses pertanggung jawaban 

kinerja agen, dimana yang dimaksud dari 

monitoring itu sendiri adalah pada 

karakteristik Good Corporate Governance 

ini diproksikan dengan komisaris 

independen dan komite audit.  

Komisaris independen adalah 

anggota dewan komisaris dari luar 

perusahaan dan tidak terafiliasi dengan 

manajemen, dewan direksi lainnya atau 

pemegang saham yang dapat 

mempengaruhi independensinya. 

Komisaris Independen bertanggung jawab 

dan mempunyai kewenangan untuk 

mengawasi kebijakan dan kegiatan yang 

dilakukan direksi dan memberikan nasihat 

bilamana diperlukan. Sedangkan, komite 

audit merupakan suatu organ tambahan 

yang diperlukan dalam pelaksanaan 

prinsip Good Corporate Governance 

(GCG). Komite ini dibentuk oleh dewan 

komisaris untuk melakukan pemeriksaan 

dan penelitian yang dianggap perlu 

terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam 

melaksanakan pengelolaan perusahaan 

serta melaksanakan tugas penting yang 

berkaitan dengan sistem pelaporan 

keuangan.  

Keberadaan komisaris independen 

dan komite audit ini diharapkan dapat 

mengawasi pembuatan laporan keuangan 

sehingga waktu pengerjaan audit oleh 

auditor independen dapat berkurang dan 

dapat menyampaikan laporan keuangannya 

secara tepat waktu tidak mengalami 

keterlambatan. Jika suatu perusahaan 

tersebut dikatakan mempunyai tata kelola 
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yang baik akan cenderung untuk 

meningkatkan ketepatan waktunya dalam 

penyampaian laporan keuangannya, karena 

ketepatan waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan akan berpengaruh pada 

meningkatnya minat investor untuk 

menginvestasikan dananya pada 

perusahaan. 

Berbanding terbalik apabila suatu 

perusahaan tersebut tidak memiliki tata 

kelola yang baik dalam suatu 

perusahaannya, seperti tidak ada kegiatan 

monitoring yang dapat mengawasi 

berjalannya kegiatan operasional suatu 

perusahaan tersebut yang dapat membuat 

semakin lamanya penyusunan laporan 

keuangan, maka semakin lamanya dalam 

penyusunan laporan keuangan akan 

membuat proses audit menjadi lambat dan 

berpengaruh dalam penyampaian laporan 

keuangan suatu perusahaan tersebut. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit 

report lag 

Hasil penelitian kali ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag 

dikarenakan adanya ketentuan dari 

BAPEPAM yang mewajibkan setiap 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk melaporkan laporan 

tahunannya selambat-lambatnya 120 hari 

setelah tahun tutup buku. Jika perusahaan 

tersebut mengalami keterlambatan dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. 

Peringatan tersebut diberikan oleh pihak 

BAPEPAM kepada perusahaan yang 

mengalami keterlambatan dalam 

menyampaikan laporan keuangan 

perusahaannya. Hal tersebut membuat 

setiap perusahaan, baik yang memiliki 

profitabilitas tinggi maupun rendah 

cenderung tidak ingin mengambil resiko 

dan memilih untuk melaporkan  laporan 

keuangannya secara tepat waktu, karena 

untuk menghindari risiko atas sanksi 

tersebut. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

DAN KETERBATASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen yang meliputi Good 

Corporate Governance, dan Profitabilitas 

terhadap variabel dependen yaitu Audit 

report lag. Hasil kesimpulan dari 

penelitian ini adalah Rata-rata audit report 

lag yang terjadi pada perusahaan-

perusahaan perbankan di Indonesia pada 

tahun 2012-2017 adalah 63 hari. Rentan 

waktu paling dalam penelitian ini untuk 

penyampaian laporan keuangan 

perusahaan adalah 105 hari terhitung dari 

tahun tutup buku. Sedangkan, rentan 

waktu paling kecil pada penelitian ini 

adalah 16 hari. Dalam rata-rata 

penyampaian laporan keuangan pada 

penelitian ini masih tergolong kurang dari 

120 hari yaitu artinya hampir tidak ada 

perusahaan yang mengalami audit report 

lag. 

 Good Corporate Governance 

berpengaruh signifikan terhadap Audit 

report lag yang artinya bahwa tata kelola 

suatu perusahaan itu mempengaruhi 

ketepatanwaktu dalam penyampaian 

laporan keuangan, semakin berpengaruh 

atau semakin tinggi tata kelola suatu 

perusahaan tersebut, maka semakin cepat 

dalam penyampaian laporan keuangannya. 

Karena adanya peran komite audit dan 

komisaris independen yang ikut 

mengawasi atau memonitoring dalam 

penyusunan laporan keuangan perusahaan 

tersebut. 

 Profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Audit report lag yang 

artinya bahwa tinggi atau rendahnya 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan 

tidak mempengaruhi ketepatanwaktu 

dalam penyampaian laporan keuangan, 

karena pada peraturan atau ketentuan 

BAPEPAM tertulis adanya sanksi berupa 

peringatan, atau pembekuan usaha apabila 

perusahaan mengalami keterlambatan 

dalam penyampaian laporan keuangan 

perusahaannya. Dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh dalam 

ketepatanwaktu penyampaian laporan 

keuangan karena tinggi atau rendahnya 
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tingkat profitabilitas suatu perusahaan, 

perusahaan cenderung menghindari 

keterlambatan dalam penyampaian laporan 

keuangan perusahaan untuk menjauhi 

resiko-resiko yang ada. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

data tidak berdistribusi normal dan terjadi 

model tidak fit. Data sekunder untuk 

perusahaan manufaktur di Indonesia 

diperoleh dari website Bursa Efek 

Indonesia sehingga terdapat beberapa 

perusahaan yang dikeluarkan dari sampel 

terdapat ketidaklengkapan data perusahaan 

tersebut sehingga peneliti harus melakukan 

eliminasi data atau pembuangan data. 

Saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya adalah agar peneliti 

dapat menambah jumlah data sehingga jika 

di outlier data yang didapat tidak terlalu 

berkurang banyak. 
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