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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas, solvabilitas, opini
audit, komite audit dan independensi komite audit terhadap audit report lag.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang dan konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 yang berjumlah 14
perusahaan. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, berdasarkan
kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 70 data selama 5 tahun.
Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi linear
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, opini audit, komite
audit berpengaruh signifikan negatif terhadap audit report lag serta solvabilitas
dan independensi komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap audit
report lag. Nilai adjusted R2 sebesar 74,9% sedangkan sisanya yang berasal dari
variabel luar dan yang tidak diajukan oleh peneliti sebesar 25,1%.
Kata kunci: Audit Report Lag, profitabilitas, solvabilitas, opini audit, komite
audit dan independensi komite audit.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effect of profitability, solvency, audit
opinion, audit committee and audit committee independence on audit report lag.
The population of this study is companies in the goods and consumption industry
sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2013-2017,
amounting to 14 companies. Samples were taken by using purposive sampling
technique, based on the established criteria, 70 samples were obtained for 5
years. Data analysis method used is multiple linear regression analysis model.
The results of this study indicate that profitability, audit opinion, audit
committee have a significant negative effect on audit report lag and the solvency
and independence of the audit committee have a significant positive effect on
audit report lag. The adjusted R2 value is 74.9%, while the rest coming from
external variables and those not submitted by researchers is 25.1%.
Keywords: Audit Report Lag, profitability, solvency, audit opinion, audit
committee and audit committee independence.
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INTISARI
Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
maksimal. Perusahaan yang berhasil atau tidak tergantung pada sistem manajemen
keuangan. Manajemen Keuangan memiliki pertanggung jawaban terhadap laporan
keuangan atas pengguna informasi. Pengguna informasi dalam laporan keuangan
membutuhkan laporan yang transparan, lengkap serta laporan tepat waktu. Salah
satu ciri laporan keuangan yang memiliki kualitas maksimal dapat dilihat dari
ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang tidak bisa
dipisahkan dengan audit report lag. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dalam Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 bahwa Laporan Keuangan
Tahunan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada
akhir bulan keempat atau 120 (hari) setelah tahun buku terakhir. Tujuan dari
penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas, solvabilitas, opini audit,
komite audit dan independensi komite audit terhadap audit report lag. Metode
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan data sekunder berupa
laporan keuangan Perusahaan Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.
Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik deskritif,
uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik terdapat uji
normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastistas. Uji
hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, Uji F, Uji t dan koefisien
determinasi. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan bantuan
spss menunjukkan bahwa uji normalitas berdistribusi normal, tidak terdeteksi
adanya multikolinearitas, bahwa tidak ada autokorelasi negatif, terbebas dari
masalah heterokedastisitas. Hasil uji t dari t-hitung menunjukkan bahwa
profitabilitas 0.003, solvabilitas 0.001, opini audit 0.004, komite audit 0.001 dan
independensi 0.000 t-hitung ini kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
profitabilitas, solvabilitas, opini audit, komite audit dan independensi komite audit
berpengaruh signifikan terhadap Audit Report Lag .
Saran yang diberikan bagi penliti diharapkan dapat menambah variabelvariabel independen, menggunakan sampel dengan sektor yang berbeda dan
memperpanjang periode penelitian. Bagi pihak perusahaan dapat memperhatikan
profitabilitas, sovabilitas karena sangat mempengaruhi Audit report lag dalam
penyelesaian laporan keuangan.
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