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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Audit Report Lag 

Menurut Knechel dan Payne (2001), audit report lag merupakan rentang 

waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Oleh sebab 

itu, semakin lama jangka waktu auditor dalam proses penyelesaian tugas auditnya 

maka akan semakin panjang audit report lag. Sedangkan menurut Halim (2000) 

menuturkan bahwa audit report lag merupaakn periode waktu dalam 

menyelesaikan  pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yakni dari tanggal 

tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tercatat pada laporan auditor 

independen. Audit report lag mengindikasikan lamanya proses pengauditan.  

Hal yang sangat berperan penting dalam penerbitan suatu laporan 

keuangan adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini penting terutama untuk 

perushaan publik yang berhubungan dengan pasar modal. Selain itu, auditor juga 

membutuhkan rentang waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan informasi 

atau bukti yang kuat untuk mendukung opininya.  

Menurut Aryati dan Theresia (2005), audit report lag didefinisikan 

sebagai proses dimana auditor menyelesaikan pengaudit laporan keuangan 

tahunan ini dapat diukur dari jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan suatu 

pengauditan atas laporan keuangan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Petronila (2007) beranggapan bahwa adanya faktor tertundanya penerbitan 

catatan informasi keuangan adalah audit report lag, yaitu rentang waktu 
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pelaksanaan audit. Sedangkan menurut pendapat Iskandar dan Trisnawati (2010), 

semakin lama waktu yang digunakan untuk audit report lag dapat berdampak 

negatif karena adanya keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan sehingga 

menimbulkan kesulitan dalam pengambilan keputusan.  

Supriyati (2012) dalam penelitiannya menuturkan bahwa profitabilitas 

yang merupakan potensi perusahaan dalam membuahkan laba dari hasil kegiatan 

operasi ini juga dapat memicu masa waktu audit report lag. Menurut Kartika 

(2009), perusahaan yang tidak menunda pengajuan bukti atau informasi yang 

bersifat baik, maka perusahaan ini dapat menghasilkan profit yang akan membuat 

audit report lag cenderung menjadi lebih pendek, sedangkan perusahaan yang 

mengalami kerugian atau kompensasi dapat berdampak pada audit report lag 

menjadi lebih panjang prosesnya. Sehaluan dengan pernyataan tersebut, hasil 

penelitian Lianto dan Kusuma (2010), meyakinkan  bahwa profitabilitas dasarnya 

sungguh berpengaruh terhadap audit report lag, namun hasil penelitian ini juga 

ada yang tidak sejalan seperti yang diterapkan oleh Juanita (2012), Rachmawati 

(2008), serta Santoso (2012),  yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag.  

Lianto dan Kusuma (2010), pada penelitiannya menjelaskan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap audit report lag. Menurut Prabowo dan Marsono 

(2013), leverage adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang-

hutangnya baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang. Sedangkan 

menurut Carslaw dan Kaplan (1991), proporsi hutang yang besar terhadap total 

aset dapat berdampak buruk atau dapat mengalami kerugian yang besar. Maka 
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dari itu dapat mengakitbatkan kaitan antara likuiditas dengan persoalan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

 Cahyadi dan Nurcholis (2006) membuktikan bahwa leverage merupakan 

faktor yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan mengalami keterlambatan 

dalam penyampaikan kerugian dan menjadi tidak konsisten dalam pengauditan. 

Hal ini membuat sebah perusahaan mengalami audit report lag yang lebih 

panjang.  

Selain itu, menurut Subekti dan Widiyanti (2004), ukuran perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi lamanya audit report lag. 

Biasanya pada perusahaan yang besar cenderung mempunyai audit report lag 

yang lebih pendek. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang besar justru  

mendapatkan pengontrolan yang lebih ketat dan baik dari pihak eksternal, seperti 

pengawasan permodalan, pemerintah terhadap kinerja keuangan perusahaanm dan 

investor. Namun adapun perbedaan pendapat seperti yang telah dilakukan oleh 

Lestari (2010), Lianto dan Kusuma (2010), Santoso (2012), serta Iskandar dan 

Trisnawati (2010), yang menyatakan bahwa besar kecilnya ukuran suatu 

perusahaan tidak mempengaruhi lamanya audit report lag.  

Selain ukuran perusahaan, ada juga faktor lainnya yang dikatakan oleh 

Mulyadi (2009) yaitu opini audit. Opini audit ini juga dapat mempengaruhi audit 

report lag dikarenakan perusahaan tersebut mencakup opini selain wajar tanpa 

pengecualian yang diduga audit report lag suatu perusahaan akan menjadi lebih 

panjang prosesnya. Pernyataan ini serupa dengan penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh Prabowo dan Marsono (2013), serta Tedja (2012). Akan tetapi 

ada juga penelitian yang memiliki pendapat yang berbeda seperti Santoso (2012), 
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Iskandar dan Trisnawati (2010), serta Lestari (2010) yang menyatakan hasil 

penelitiannya menampilkan bahwa opini audit tidak berpengaruh dengan audit 

report lag.  

Widosari (2012) meneliti hubungan antara keterlambatan laporan audit 

oleh beberapa variabel-variabel independen antara lain adalah kompleksitas, 

kualitas auditor, ukuran perusahaan, pendapat auditor, dan komite audit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa interval waktu rata-rata antara dari tanggal 

penutupan tahun keuangan sampai dengan tanggal laporan audit adalah 76 hari 

dengan variabel signifikan yang mempengaruhi tingkat keterlambatan laporan 

audit, pendapat yang berkualifikasi, dan kualitas auditor. 

Shulthoni (2012) menyatakan bahwa penelitiannya mengenai faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan tahunan kepada publik pada 

perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Variabel-

variabel independen yang dipakaikan dalam studi Shulthoni (2012) termasuk 

ukuran perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan, rasio utang, kinerja 

keuangan. Hasil dari Tahap I analisis menyatakan bahwa periode penunaian audit 

laporan keuangan didampaki oleh jenis industri, kinerja keuangan, dan ukuran 

perusahaan.  

Menurut Subekti dan Widyanti (2004), faktor-faktor yang mengakibatkan 

keterlambatan pada laporan audit adalah reputasi auditor, ukuran perusahaan, 

pendapat auditor, jenis perusahaan, dan tingkat profitabilitas. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan ini merupakan adanya signifikan memperngaruhi pada audit 

report lag.  
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Lianto dan Kusuma (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk 

dalam perusahaan besar proses audit laporan keuangaanya akan jauh lebih cepat. 

Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar pada umumnya diawasi oleh pengawas 

permodalan, pemerintah, dan investor sehingga tidak terjadi audit report lag.  

Untuk menilai ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

total aktiva suatu perusahaan. Hal ini sependapat dengan penelitian Armansyah 

(2015) dan Kartika (2009) yang membuktikan bahwa hasil penelitian ukuran 

perusahaan pada audit report lag berpengaruh signifikan negatif.  

2.3.2 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Kompleksitas operasi perusahan dapat dilihat dari diversifikasi bisnis 

operasi klien dan jumlah anak perusahaan klien. Hal ini lebih cenderung 

mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelasikan pekerjaan 

auditnya. Hal ini didukung teori agensi dimana semakin besar ukuran operasi 

perusahaan akan semakin banyak dalam mengungkap informasi dan 

meningkatkan agency cost. Maka akan membuat semakin lamanya proses audit. 

Jumlah anak perusahaan suatu perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang 

diberikan merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh 

klien KAP untuk diaudit.  

Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan didalam negeri maka 

transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena ada laporan konsolidasi yang 

perlu di audit oleh auditor (Halim, 2000). Selain itu apabila perusahaan memilik 

anak perusahaan diluar negeri maka laporan tambahan yang perlu di audit adalah 
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laporan reasurement dan atau laporan-laporan transaksi. Perusahaan yang 

memiliki anak perusahaan akan mengkonsolidasikan laporan keuangannya, 

kemudian auditor mengaudit laporan konsolidsian perusahaan tersebut. Hal ini 

menyebabkan lingkup audit akan semakin luas, sehingga berdampak pada waktu 

yang dibutuhkan oleh auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya. Kondisi 

kompleksitas perusahaan menggambarkan tingkat sumber audit dalam perusahaan 

yang menunjukkan bahwa semakin banyak sumber-sumber audit dari anak cabang 

perusahaan akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam pemeriksaaan audit 

sehingga memperlama audit report lag perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian dari Widosari (2012) 

yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit report lag. Selain itu Halim (2000) mengatakan bahwa jika 

perusahaan memiliki anak perusahaan di negara yang dimiliki oleh klien, 

transaksi lebih sulit dikarenakan adanya laporan yang diaudit yang harus 

dikonsolidasikan oleh auditor. Selain itu, jika perusahaan mempunyai anak 

perusahaan di luar negeri yang membutuhkan laporan tambahan tentang audit 

sebagai laporan atau laporan jaminan dan transaksi ini memerlukan periode yang 

lama untuk mengerjakan proses pengauditan.  

2.3.3 Pengaruh Kualitas Audit Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Jensen dan Meckling (1976) meyatakan suatu proses peningkatan 

kesamaan dan penelitian informasi yang ada antara pemegang saham dan 

manajemen disebut pengauditan. Proses audit dilaksanakan dengan suatu 

kehendak agar dapat mengurangi kesilapan pada sistem akuntansi. Oleh sebab itu,  
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kaulitas audit adalah komponen utama yang dapat perhatian yang khusus dalam 

pengauditan. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti 

(2011), Rachmawati (2008), dan Saputri (2012) yang mengungkapkan bahwa 

perusahaan yang menerapkan jasa kantor akuntan publik (KAP) yang berelasi 

dengan the big four, audit report lag akan lebih pendek rentang waktunya apabila 

dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan jasa kantor akuntan publik 

(KAP) yang tidak berelasi dengan the big four. 

 Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Tiono dan Jogi (2013), 

Kartika (2009), dan Danang yang mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh positif terhadap audit report lag.  

2.3.4 Pengaruh Opini Audit Perusahaan terhadap Audit Report Lag 

Opini audit merupakan penjelasan auditor terhadap kewajaran laporan 

keuangan dari objek yang telah diaudit dan juga sebagai pegangan dalam 

pengambilan keputusan untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kewajaran 

ini mengikat pada arus kas,  materialitas, dan posisi keuangan. Menurut SPAP 

(Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu : 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified 

Unqualified Opinion) 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion) 
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Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Kartika (2011), 

serta Sumartini dan Widhiyani (2014) yang mengungkapkan bahwa opini audit 

berpengaruh signifikan positif terhadap audit report lag. 

2.3.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Report Lag 

Menurut Petronila (2007), profitabilitas adalah suatu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba secara akurat dan benar. Jika nilai 

profitabilitas yang maksimal menunjukkan kinerja manajemen yang baik karena 

hal ini mempengaruhi kinerja manajemen dalam pelaporan laporan keuangan.  

Jika perusahaan mengalami kerugian, maka hal tersebut disebabkan oleh 

rentang waktu yang lama pada saat pengauditan (Carslaw & Kaplan, 1991). 

Dengan definisi lainnya adalah perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang 

minim akan mengakibatkan tidak adanya waktu yang tepat dalam memberikan 

laporan keuangannya karena laporan keuangan tersebut mengandung berita buruk 

dan akan membawa dampak yang tidak bagus sehingga mengakibatkan turunnya 

nilai kinerja suatu perusahaan. 

2.3.6 Pengaruh Leverage terhadap Audit Report Lag 

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara hutang 

perushaan terhadap modal (Harahap, 2013). Menurut Fahmi (2013), leverage 

dapat diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). DER ini berfungsi untuk 

mengetahui perbandingan antara sumber modal yang berasal dari hutang jangka 

panjang dan hutang jangka pendek pada modal sendiri.  

Ketika perusahaan mengalami leverage yang tinggi maka risiko bisnis 

pun dapat meningkat. Ini tandanya leverage yang tinggi dapat meningkatkan 

risiko audit dalam penyelesaian proses audit oleh auditor maka dapat 
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memperpanjang waktu audit report lag. Hal ini sama dengan penelitian Ahmed 

dan Hossain (2010), Angruningrum dan Wirakusuma (2013), Hasyim (2013), 

yang hasilnya menunjukkan leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

audit report lag. 

 

2.4 Model Penelitian 

Dalam penelitian ini faktor - faktor yang mempengaruhi audit report lag 

ada beberapa variabel-variabel yang disebut variabel independen, yaitu ukuran 

perusahaan, kompleksitas perusahaan, kualitas audit perusahaan, opini audit 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Penelitian yang telah diteliti oleh 

penelitian sebelumnya menyatakan bahwa variabel independen tersebut masih 

tidak stabil. Dengan ini peneliti ingin melakukan pengujian kembali atau lebih 

lanjut lagi agar variabel tersebut dapat diteliti kembali dengan baik dan benar 

sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Kerangka pemikiran 

teoritis ini berdasarkan pada hubungan antar variable independen dan dependen 

diperlihatkan pada gambar berikut ini : 

  

 

 

 

                                                                                                                                        

Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Data diolah, 2019. 
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2.5 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 :  

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap audit report 

lag.  

H2: Kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap audit 

report lag. 

H3: Kualitas audit perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap audit 

report lag. 

H4: Opini audit perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap audit 

report lag.  

H5: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap audit report lag. 

H6:  Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap audit report lag. 
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