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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Signal adalah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dimana 

manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai 

internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan daripada pihak 

investor (Sari dan Priyadi, 2016). Manajer memiliki kewajiban untuk memberikan 

sinyal mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada para stakeholder. Sinyal 

yang diberikan dapat berupa suatu pengungkapan informasi akuntansi seperti 

publikasi laporan keuangan. 

Manajer akan melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan 

informasi kepada pasar. Umumya pasar akan merespon informasi tersebut sebagai 

suatu sinyal good news atau bad news. Sinyal yang diberikan akan mempengaruhi 

pasar saham khususnya harga saham perusahaan. Jika sinyal manajemen 

mengindikasi good news, maka dapat meningkatkan harga saham. Namun 

sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasi bad news dapat mengakibatkan 

penurunan harga saham perusahaan (Kurniawati, 2018). 

Sari dan Priyadi (2016) menjelaskan bahwa manfaat utama dari teori sinyal 

adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik adalah 

sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan 

untuk pembuatan keputusan dari investor.  
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2.1.2. Auditing 

 Pengertian audit secara umum adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, 

sistem, proses, atau produk yang dilakukan oleh seorang auditor dengan tujuan 

untuk memverifikasi bahwa subjek yang diaudit telah sesuai dengan standar yang 

berlaku umum. Sedangkan Mulyadi (2014:9) mengungkapkan bahwa secara 

umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan. Tujuan audit atas laporan keuangan secara umum adalah untuk 

menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku 

umum di Indonesia (Susianto, 2017). 

Audit yang dilakukan oleh auditor dilakukan berdasarkan standar yang 

ditetapkan oleh badan penyusun standar. Menurut Webster’s New Internasional 

Dictionary dalam Mulyadi (2014:16) standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh 

penguasa, sebagai peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu. 

Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan 

tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan 

audit. Standar auditing juga mengandung pengertian sebagai suatu ukuran baku 

atas mutu jasa auditing. 
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Pernyataan Standar Auditing (PSA) nomor 1 dalam Susianto (2017) 

menjelaskan tentang standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu: 

1. Standar Umum 

a. Audit hanya boleh dilakukan oleh satu orang atau lebih yang telah 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Semua hal yang ada hubungannya dengan perikatan dan 

independensi dalam sikap mental harus tetap dipertahankan oleh 

seorang auditor. 

c. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara 

cermat serta seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan 

laporan. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus dilakukan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 
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3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali lain dinyatakan dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung 

jawab yang dipikul oleh auditor. 

2.1.3. Audit Report Lag 

Audit report lag adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit  

laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai 

dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen (Halim, 2000 

dalam Lianto dan Kusuma, 2010).  

Audit report lag didefinisikan sebagi lamanya waktu yang dibutuhkan oleh 

auditor untuk menyelesaikan proses auditnya sampai laporan audit tersebut 
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dipublikasikan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari sejak tanggal tutup buku 

perusahaan yaitu 31 Desember, hingga ditandatanganinya laporan audit. Lama 

atau tidaknya audit report lag suatu perusahaan dapat digunakan sebagai tolak 

ukur untuk menilai kualitas informasi suatu perusahaan. Karena semakin lama 

audit report lag suatu perusahaan, maka informasi yang terkandung didalamnya 

akan semakin tidak relevan. Selain itu audit report lag juga dapat digunakan 

untuk menilai kualitas dan kinerja seorang auditor. Auditor yang berkualitas akan 

menyelesaikan proses auditnya lebih cepat sehingga informasi yang dihasilkan 

dapat lebih bermanfaat (Susianto, 2017). 

Audit report lag merupakan faktor yang berpengaruh pada timeliness 

publikasi laporan keuangan. Menurut Ahmad dan Kamarudin (2003:2) dalam 

Susianto (2017), ketepatan waktu (timeliness) merupakan atribut kualitatif penting 

bagi suatu laporan keuangan, yang mengharuskan suatu informasi harus tersedia 

bagi para pengguna laporan keuangan secepat mungkin. Dyer dan McHugh 

(1975) dalam Laila dan Irawati (2006) dalam Susianto (2017) melihat ketepatan 

waktu berdasarkan tiga kriteria keterlambatan: 

Preliminary lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa. 

Auditor’s report lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 

Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh 

bursa. 
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2.1.4. Reputasi KAP 

Proses audit dinilai akan lebih efisien dan menghasilkan informasi yang 

sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan apabila dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik. Widhiasari dan Budiartha 

(2016) menjelaskan bahwa penilaian atas reputasi auditor didasarkan pada 

hubungan afiliasi KAP di Indonesia dengan KAP yang masuk kategori Big Four. 

KAP Big Four adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi 

internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk 

perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Kategori KAP yang berafiliasi 

dengan The Big Four di Indonesia, meliputi: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan/ PT Prima Wahana Cakra 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama 

dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan 

3. KAP Ernst & Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, 

Suherman & Surja 

4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerjasama dengan KAP 

Osman Bing Satrio & Eny. 

Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, jika perusahaan diaudit 

oleh KAP Big Four maka diberi nilai 1, namun jika diaudit oleh KAP non-Big 

Four diberi nilai 0. 

2.1.5. Opini Auditor 

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh 

auditor bagi perusahaan dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan 
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perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) 

dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen 

adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai 

dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Susianto, 2017). 

Opini auditor merupakan opini yang diberikan oleh auditor pada saat setelah 

menyelesaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Menurut Mulyadi (2014) 

terdapat lima jenis opini audit, yaitu: 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan 

standar yang berlaku di Indonesia. 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan 

(Unqualified Opinion with explanatory language) 

Pendapat ini diberikan karena terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa 

penjelas, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan klien.  

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Dalam pendapat wajar dengan pengecualian auditor menyatakan bahwa 

laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar tetapi ada 

beberapaa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak 

mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

Pendapat ini diberikan apabila dijumpai kondisi-kondisi berikut ini 
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a. Lingkup audit dibatasi oleh klien 

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak 

dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang 

berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan klien tidak 

disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 

ekuitas dan arus kas perusahaan klien. 

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Apabila auditor tidak meyatakan pendapat atas laporan keuangan 

auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat 

(no opinion report), hal ini karena auditor tidak cukup memperoleh 

bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. 

Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat adalah: 

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit 

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

Jangka waktu proses penyelesaian audit dapat berbeda satu dengan lainnya 

antara perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa syarat dengan pendapat 
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audit lainnya (pendapat wajar dengan syarat, tidak wajar dan tidak memberikan 

pendapat). Perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa syarat akan 

cenderung lebih ringkas dibanding dengan pendapat lainnya. Pada umumnya 

perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa syarat akan menemukan 

kesepakatan dengan cepat pada saat terjadinya komunikasi antara auditor dengan 

klien. Dengan begitu proses audit akan lebih cepat terselesaikan (Tiono dan Jogi, 

2013). 

Opini auditor diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu untuk 

opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) diberi kode dummy 0 

sedangkan untuk opini selain wajar tanpa pengecualian diberi kode dummy 1. 

2.1.6. Audit Tenure 

Lamanya masa penugasan auditor atau audit tenure adalah jangka waktu 

masa perikatan kerja antara KAP terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit 

laporan keuangan. Dewi (2014) dalam Mariani dan Latrini (2016) mendefinisikan 

audit tenure sebagai lamanya waktu suatu KAP melakukan suatu perikatan 

dengan kliennya sedangkan Diastianingsih dan Tenaya (2017) mendefinisikan 

audit tenure adalah lamanya KAP/auditor mengaudit suatu perusahaan yang dapat 

dilihat dari jumlah tahun.  

Di Indonesia masa penugasan auditor yang bersifat mandatory diatur dalam 

Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/ KMK.06/ 2002 tentang jasa akuntan 

publik dan direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 359/ KMK.06/ 

2003 yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP 

selama lima tahun dan akuntan publik selama tiga tahun (Khanifah, 2007). 
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Audit tenure dapat diukur dengan menghitung jumlah tahun perikatan antara 

KAP dengan auditee. 

2.1.7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Suatu 

perusahaan dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang seperti 

total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya (Tiono dan 

Jogi, 2013) 

Ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

Perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang baik, hal 

tersebut dapat mengurangi tingkat kesalahan yang dialami perusahaan dalam 

menyajikan laporan keuangan sehingga dapat mempermudah auditor dalam 

melakukan audit pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dyer dan 

McHugh (1975) dalam Kurniawati (2018) menyampaikan jika perusahaan 

berskala besar cenderung untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan 

keuangan, karena perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, 

pegawai, kreditur dan pemerintah sehingga perusahaan besar cenderung 

menghadapi tekanan yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit yang 

lebih awal. 

2.1.8. Solvabilitas 

Solvabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi semua kewajiban finansialnya jika perusahaan dilikuidasikan. Bila 

perusahaan dilikuidasikan apakah kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut 

cukup untuk memenuhi seluruh utang-utangnya. Jadi solvabilitas dimaksudkan 

Size = Ln (Total Asset) 
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sebagai kemampuan suatu perusahaan membayar semua utang-utangnya 

(Jacqueline dan Apriwenni, 2015). 

Solvabilitas dihitung dengan rumus: 

 

 
Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008) mengungkapkan 

bahwa proporsi relatif dari hutang terhadap total aset mengindikasikan kondisi 

keuangan dari perusahaan. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva 

akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-

hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Hal ini 

disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula resiko 

kerugiannya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang 

tidak sehat cenderung dapat melakukan kesalahan manajemen (mismanagement) 

dan kecurangan (fraud). Proporsi yang tinggi dari hutang terhadap total aset ini, 

akan mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup 

perusahaan (going concern), yang pada akhirnya memerlukan kecermatan yang 

lebih dalam pengauditan. 

2.1.9. Profitabilitas 

Menurut Ang (1997) dalam Dura (2017) rasio profitabilitas adalah salah 

satu keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

yang dapat diproyeksikan melalui net profit (laba/rugi bersih sesudah pajak) 

(Jacqueline dan Apriwenni, 2015). 

Profitabilitas merupakan faktor yang sudah seharusnya mendapat perhatian 

penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya suatu perusahaan harus 

Debt to Equity Ratio (DER) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 x 100% 
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dalam kondisi yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan (profit), tentu 

akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Mengingat betapa 

pentingnya arti profit terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan maka 

para kreditur, pemilik pemegang saham, dan terutama pihak manajemen akan 

berusaha meningkatkan tingkat keuntungan, oleh sebab itu maka profit merupakan 

good news bagi perusahaan. Lianto dan Kusuma (2010) dalam Debbianita et, al 

(2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam mengaudit laporan 

keuangan dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya 

kepada publik. 

Wirakusuma (2004) dalam Lianto dan Kusuma (2010) dalam Debbianita et, 

al (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin 

akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan 

biasanya. Sebaliknya jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi, maka 

perusahaan berharap bahwa laporan keuangan auditan dapat diselesaikan 

secepatnya sehingga good news tersebut dapat segera disampaikan kepada para 

investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

Profitabilitas dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return On Asset (ROA) = 
𝑁𝑒𝑡  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡  𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑇𝑒𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 x 100% 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti dan 

Tahun 

Judul Variabel dan Metode 

Analisis 

Hasil 

1. Nur 

Mazkiyani 

dan Sigit 

Handoyo 

(2017) 

Audit Report Lag 

Of Listed 

Companies in 

Indonesia Stock 

Exchange 

Variabel Independen: 

X1: Ukuran Perusahaan 

X2: Profitabilitas 

X3: Solvabilitas 

X4: Umur Perusahaan 

X5: Ukuran KAP 

X6: Komite Audit 

Variabel Independen: 

Y: Audit Report Lag 

Metode Analisis: 

Analisi Regresi Linier 

Berganda 

X1: Tidak 

berpengaruh 

X2: Berpengaruh 

X3: Tidak 

berpengaruh 

X4: Tidak 

berpengaruh 

X5: Berpengaruh 

X6: Tidak 

berpengaruh 

2. Silvia 

Novita 

Susianto 

(2017) 

Pengaruh 

Penerapan Wajib 

IFRS, Jenis 

Industri, Rugi, 

Anak Perusahaan, 

Ukuran KAP, 

Ukuran 

Perusahaan, Opini 

Audit, dan Ukuran 

Komite Audit 

terhadap Audit 

Report Lag (ARL) 

(Studi Empiris 

pada Perusahaan 

yang Terdaftar di 

BEI Periode 

Tahun 2009-2013) 

Variabel Independen: 

X1: Penerapan Wajib 

IFRS 

X2: Jenis Industri 

X3: Rugi  

X4: Anak Perusahaan 

X5: Ukuran KAP 

X6: Ukuran perusahaan 

X7: Opini Audit 

X8: Ukuran Komite 

Audit 

Variabel Dependen: 

Y: Audit Report Lag 

Metode Analisis: 

Regresi Linier 

Berganda 

X1: Berpengaruh  

X2: Berpengaruh  

X3: Berpengaruh  

X4: Tidak 

Berpengaruh  

X5: Tidak 

Berpengaruh  

X6: Berpengaruh  

X7: Berpengaruh  

X8: Berpengaruh 

3. Irviona 
Chyntia 

Dewi dan P. 
Basuki 
Hadiprajitno 

(2017) 

Pengaruh Audit 

Tenure dan Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) 

Spesialisasi 

Manufaktur 

Variabel Independen: 

X1: Audit Tenure 

X2 : KAP Spesialisasi 

Manufaktur 

Variabel Dependen: 

Y: Audit Report Lag 

X1: Tidak 

Berpengaruh 

X2: Berpengaruh 
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Terhadap Audit 

Report Lag (ARL) 

Metode Analisis: 

Regresi Linier 

Berganda 

4. Komang 
Mariani dan 
Made Yenni 

Latrini 

(2016) 

Komite Audit 

Sebagai 

Pemoderasi 

Pengaruh Reputasi 

Auditor dan 

Tenure Audit  

Terhadap Audit 

Report Lag 

Variabel Independen: 

X1: Reputasi Auditor 

X2: Tenure Audit 

X3: Komite Audit 

Variabel Dependen: 

Y: Audit Report Lag 

Metode Analisis: 

Regresi Linier 

Berganda 

X1: Berpengaruh 

X2: Berpengaruh 

X3 : Tidak 

Berpengaruh 

5. Jacqualine 

dan Prima 

Apriwenni 

(2016) 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Audit Report Lag 

pada Perusahaan 

Sektor Barang 

Konsumsi 

Terdaftar di BEI 

Variabel Independen: 

X1: Profitabilitas 

X2: Solvabilitas 

X3: Reputasi KAP 

X4: Ukuran Perusahaan 

X5: Spesialisasi Industri 

KAP 

Variabel Dependen: 

Y: Audit Report Lag 

Metode Analisis: 

Regresi Linier 

Berganda 

X1: Tidak 

Berpengaruh 

X2: Berpengaruh 

X3: Tidak 

Berpengaruh  

X4: Berpengaruh  

X5: Tidak 

Berpengaruh 

6. 

 

Ivena Tiono 

dan Yulius 

Jogi C 

(2013) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Audit Report Lag 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel Independen: 

X1: Profitabilitas 

X2: Opini Audit 

X3: Ukuran Perusahaan 

X4: Jenis Industri 

X5: Reputasi KAP 

Variabel Dependen: 

Y: Audit Report Lag 

Metode Analisis: 

Analisis Regresi Linier 

Berganda 

X1: Tidak 

berpengaruh 

X2: Tidak 

berpengaruh 

X3: Tidak 

berpengaruh 

X4: Berpengaruh 

X5: Tidak 

berpengaruh 

7. Novice 

Lianto dan 

Budi 

Hartono 

Kusuma 

(2010) 

 

Faktor-faktor yang 

Berpengaruh 

Terhadap Audit 

Report Lag 

Variabel Independen: 

X1: Profitabilitas 

X2: Solvabilitas 

X3: Ukuran Perusahaan 

X4: Umur Perusahaan 

X5: Jenis Industri 

 

X1: Berpengaruh X2: 

Berpengaruh X3: 

Tidak Berpengaruh 

X4: Berpengaruh 

X5: Tidak 

berpengaruh 
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Variabel Dependen: 

Y: Audit Report Lag 

Metode Analisis: 

Regresi Linier 

Berganda 

Sumber: Disarikan dari berbagai jurnal 

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Audit report lag dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan auditan, dimana hal tersebut akan berdampak pada 

kerelevansian dari informasi yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Penundaan informasi kepada investor akan berdampak pada 

kepercayaan investor di pasar modal atau dengan kata lain panjang pendeknya 

audit report lag akan mempengaruhi keputusan investor. 

Kerangka pemikiran mengenai hubungan antara variable-variabel yang telah 

diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jacqualine dan Apriwenni (2016), Mariani dan Latrini (2016), Susianto 

(2017), Kurniawati (2018) 

2.4. Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1. Hubungan Reputasi KAP Terhadap Audit Report Lag 

Proses audit dinilai akan lebih efisien dan menghasilkan informasi yang 

sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan apabila dilakukan 

oleh KAP dengan reputasi yang baik. Lee (2008) dalam Verawati dan 

H5 (+) 

Solvabilitas 

(X5) 

Audit Report Lag 
(Y) 

Reputasi 

KAP (X1) 

Opini Auditor 

(X2) 

Ukuran 

Perusahaan (X4) 

H2 (+) 

H4 (-) 

Profitabilitas 

(X6) 

Audit 

Tenure (X3) 

H3 (-) 

H1 (-) 

H6 (-) 

H7 
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Wirakusuma (2016) menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan Big Four 

lebih awal dalam menyelesaikan auditnya dibandingkan dengan KAP non Big 

Four. Hal tersebut dikarenakan KAP Big Four memiliki ketersediaan teknologi 

dan sumber daya manusia yang lebih spesialis sehingga membuat pekerjaan audit 

yang dilakukan lebih efisien. Mariani dan Latrini (2016) menyatakan bahwa 

emiten atau perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan big four 

maka akan mempersingkat audit report lag, sebaliknya jika emiten atau 

perusahaan diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan big four maka akan 

memperpanjang audit report lag. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H1: Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

2.4.2. Hubungan Opini Auditor Terhadap Audit Report Lag 

Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang 

didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit (Arrens et al, 2008 dalam 

Wulandari 2017). Opini auditor meruapakan output dari proses audit yang berisi 

tentang kewajaran dari laporan keuangan suatu perusahaan. Opini auditor 

meliputi: wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelas (unqualified opinion reports with 

explanatory language), wajar dengan pengecualian (qualified opinion), tidak 

wajar (advarce), tidak menyatakan pendapat (disclaimer). 

Perusahaan yang mendapat qualified opinion cenderung mengalami audit 

report lag yang tinggi karena laporan keuangan umumnya tidak disusun sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini menyebabkan auditor tidak 



30 
 

 
 

dapat melaksanakan prosedur audit penting karena kondisi perusahaan berada 

diluar kekuasaan auditor. Auditor harus menyeseuaikan dengan standar yang 

berlaku umum dan mengumpulkan bukti objektif dengan cara negosiasi dengan 

klien. Hal ini membutuhkan waktu sehingga mempengaruhi tingginya audit report 

lag (Susianto, 2017). 

Wulandari (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh opini 

audit berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) cenderung memiliki audit 

report lag yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh 

opini selain dari wajar tanpa pengecualian, Atmojo dan Darsono (2017) dalam 

penelitiannya juga berpendapat bahwa perusahaan yang mendapat opini WTP 

menunjukkan adanya penyajian laporan keuangan yang baik sehingga akan 

cenderung mempublikasikan laporan keuangan yang lebih cepat. Pada umumnya 

opini selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) merupakan opini yang 

tidak diharapkan oleh semua manajemen. Semakin tidak baik opini yang diterima 

oleh perusahaan maka semakin lama laporan keuangan auditan dipublikasikan 

(Armansyah dan Kurnia, 2015). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Kartika (2009), Yohaniar dan Asyik (2017) dan Susianto (2017) yang 

menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H2: Opini auditor berpengaruh positif terhadap audit report lag 

2.4.3.  Hubungan Audit Tenure Terhadap Audit Report Lag 

Audit tenure yang telah terjadi lebih dari satu kali, akan membantu KAP 

dalam menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, maka KAP akan 
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mendapat kepercayaan dari klien/ perusahaan. Panjangnya audit tenure 

menjadikan KAP lebih diterima oleh perusahaan karena perusahaan telah percaya 

dengan kinerja dari KAP tersebut dan KAP diyakini dapat menyelesaikan 

kegiatan audit dengan waktu yang lebih singkat. 

Audit tenure terhadap audit report lag memiliki hubungan yang negatif, hal 

ini karena semakin panjang audit tenure menjadikan auditor semakin banyak 

memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai karakteristik dari klien serta 

operasional bisnis kliennya, hal tersebut dapat meningkatkan efiensi sehingga 

waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit atas laporan keuangan akan 

semakin lebih cepat atau dengan kata lain audit report lag semakin pendek. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H3: Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

2.4.4. Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya 

suatu perusahaan. Sebuah perusahaan besar memiliki kemungkinan yang lebih 

besar untuk menyampaikan laporan keuangan auditannya lebih cepat, hal ini 

dikarenakan perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sistem pengendalian internal yang 

baik akan memudahkan auditor dalam melakukan proses audit, sehingga audit 

report lag cenderung lebih singkat. 

Penelitian Artaningrum et, al (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu 

perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah 
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diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan 

memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang 

memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. 

Penelitian Jacquelin dan Apriwenni (2015), Aristika et, al (2016), Dura 

(2017) dan Kurniawati (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh negatif terhadap audit report lag. Akan tetapi berbeda dengan penelitian 

Tiono dan Jogi (2013), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi terhadap audit report lag. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

2.4.5. Hubungan Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Menurut Hery (2016) dalam Sari dan Priyadi (2016) rasio solvabilitas atau 

rasio struktur modal atau rasio leverage merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Sari dan Priyadi 

(2016) juga menyatakan bahwa semakin tinggi solvabilitas perusahaan maka 

semakin panjang audit delay perusahaan tersebut. Sehingga merupakan bad news 

bagi perusahaan atas tingginya resiko keuangan yang akan mempengaruhi kondisi 

perusahaan dimata pihak eksternal. Dengan terjadinya bad news, pihak 

manajemen akan cenderung menunda pelaporan keuangannya dengan meminta 

auditor untuk mengatur jadwal audit lebih lama dari jadwal yang ditentukan. 

Proporsi hutang yang lebih besar dari aset akan mengakibatkan kehati-

hatian auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit, dimana hal tersebut 
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mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan kepada 

publik.  

Penelitian Jacqueline dan Apriwenni (2015) menyatkan bahwa solvabilitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit report lag. Koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa semakin besar tingkat solvabilitas maka semakin besar pula 

audit report lag. Hal ini sejalan dengan penelitian Lianto dan Kusuma (2010), 

Sari dan Priyadi (2016) dan Dura (2017) yang menyatakan bahwa Solvabilitas 

berpengaruh terhadap audit report lag. Akan tetapi berbeda dengan penelitian 

Debbianita et, al (2017) dan Mazkiyani dan Handoyo (2017). 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H5: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag 

2.4.6. Hubungan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Agus 

Sartono, 2001:116). Perusahaan yang mampu menghasilkan profit cenderung 

mengalami audit report lag yang lebih pendek. Tingginya profitabilitas 

merupakan good news bagi perusahaan sehingga perusahaan akan mempercepat 

penyampaian laporan keuangan namun sebaliknya, bagi perusahaan yang 

mengalami laba rendah itu berarti bad news bagi perusahaan tersebut sehingga 

perusahaan akan menunda penyampaian laporan keuangannya. 

Mazkiyani dan Handoyo (2017) dalam penelitiannya meyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Ini berarti 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi dapat mengurangi lag 
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laporan audit dibandingkan perusahaan itu memiliki tingkat profitabilitas yang 

lebih rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lianto dan Kusuma (2010) 

dan Artaningrum et, al (2017) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap audit report lag. Berbeda dengan penelitian Tiono dan Jogi (2013) dan 

Jacqueline dan Apriweni (2015) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh tervdap audit report lag. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H6: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

2.4.7. Hubungan Reputasi KAP, Opini Auditor, Audit Tenure, Ukuran 

Perusahaan, Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag 

Reputasi KAP menunjukkan bahwa KAP dapat menghasilkan kualitas audit 

yang baik, dimana penilaian atas reputasi KAP didasarkan pada hubungan 

afiliasinya dengan KAP big four. Semakin besar reputasi KAP maka akan 

mempersingkat audit report lag (Jacqueline dan Apriwenni, 2017). 

Opini auditor menunjukkan suatu pernyataan atau pendapat yang diberikan 

auditor atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Pernyataan auditor ini 

mempengaruhi lamanya proses audit dan berdampak pada waktu publikasi 

laporan keuangan. Subekti (2005) dalam Armansyah dan Kurnia (2015) 

menyatakan bahwa audit report lag yang lebih panjang dialami oleh perusahaan 

yang menerima pendapat selain unqualified opinion. 

Audit tenure menunjukkan lamanya waktu antara KAP dengan klien 

melakukan perikatan. Audit tenure yang singkat menyebabkan audit report lag 

yang lebih panjang (Dao dan Pham, 2014) dalam Michael dan Rohman (2017). 



35 
 

 
 

Ukuran perusahaan menunjukkan skala yang digambarkan dengan besar 

kecilnya suatu perusahaan. Rahayu (2017) dalam penelitiannya membuktikan 

bahwa perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar akan lebih tepat 

waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. 

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh 

hutang-hutangnya. Tingginya solvabilitas mengindikasi adanya kondisi keuangan 

yang kurang sehat dari keuangan perusahaan. Lianto dan Kusuma (2010) 

menyatakan bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan 

menyebabkan proses audit yang lebih lama. 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

profit/ laba. Tingginya tingkat profitabilitas merupakan good news bagi 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tepat 

waktu perusahaaan dalam menyampaikan laporan keuangannya (Rahayu, 2017). 

Dengan demikian terdapat hubungan yang simultan antara variabel ukuran KAP, 

opini auditor, audit tenure, ukuran perusahaan, solvabilitas dan profitabilitas 

terhadap audit report lag. 

H7: Reputasi KAP, opini auditor, audit tenure, ukuran perusahaan, 

solvabilitas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan 

terhadap audit report lag 

 

 

 

 


