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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO :  

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain.  

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk :  

 Allah SWT 

 Bapak dan Almh. Ibu tercinta 

 Kakak-kakak tersayang 

 Sahabat dan teman-teman tercinta 

 

 

 

 

 

 

 



  

x 
 

INTISARI 

 

Perusahaan di Indonesia setiap tahunnya masih ada yang mengalami 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada OJK. Hal ini memberikan 

dampak buruk untuk citra perusahaan. Dengan adanya keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan kemungkinan dapat menimbulkan asimetris informasi dimana 

pihak agen lebih banyak memiliki informasi daripada pihak principal, dan 

dimanfaatkan oleh pihak agen untuk kepentingan sendiri.  

Penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi audit report 

lag dan memberikan hasil yang belum konsisten. Diantaranya adalah penelitian 

yang dilakukan Handoyo & Hasanah (2017) memberikan hasil bahwa independensi 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Faishal & Basuki 

(2015) memberikan hasil bahwa independensi berpengaruh negatif signifikan 

terhadap audit report lag. Gunarsa & Putri (2017), Handoyo & Hasanah (2017) 

memberikan hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani & Raharja 

(2013) memberikan hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap audit report lag. 

  Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2018. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, denga total data yang digunakan sebanyak 90 data. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS versi 26. 
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 Berdasarkan hasil pengujian dalam hipotesis ini didapatkan kesimpulan 

bahwa hanya 1 hipotesis yang terima dan 4 hipotesis lainya ditolak. 1 hipotesis yang 

diterima yaitu rapat komite audit terbukti berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap audit report lag. 4 hipotesis yang ditolak yaitu ukuran komite audit, 

independensi komite audit, ukuran dewan komisaris, komisaris independenterbukti 

tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

 Bissmillaahirrahmaanirrahiim, alhamdullillaahorabbil’alamin. Segala puji 

dan syukur atas limpahan nikmat yang tiada putus-putusnya yang telah diberikan 

Allah SWT, karena atas izin-Nya Peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul 

“IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

AUDIT REPORT LAG”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, ukuran dewan 

komisaris, komisaris independen pada Audit report lag dengan variabel kontrol 

ukuran perusahaan dan reputasi KAP. Guna untuk melengkapi syarat dalam 

memperoleh gelar S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

 Pra skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, akan tetapi peneliti 

berharap agar pra skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang memerlukannya. 

 Pada proses penyelesaian pra skripsi ini peneliti banyak sekali mendapatkan 

pelajaran berharga serta pengalaman yang tidak ternilai bagi diri peneliti sendiri, 

peneliti juga tidak sedikit mendapatkan bantuan dan masukan dari segi moril, 

materi, dan juga bimbingan yang tak ternilai berharganya, sehingga terwujud pra 

skripsi ini. Karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti ingin mengucakan 

rasa terima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Phd selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 
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2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan, 

dan saran serta motivasi guna lebih memudahkan penelitian pra skripsi ini; 

4. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memberi ilmu, bantuan, dan 

bimbingannya; 

5. Bapak dan ibu selaku orangtua yang telah memberikan cinta dan kasih 

sayangnya, doa, semangat, materiil kepada peneliti yang telah membantu 

dalam penelitian ini dan berharap ini menjadi awal untuk meraih 

kesuksesan; 

6. Kakak-kakak saya yang telah memberikan semangat dan doa dalam 

pembuatan penelitian pra skripsi ini; 

7. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, 

dan waktu yang setiap saat membantu sehingga pra skripsi ini dapat 

terselesaikan; 

8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2016 Universitas 

Islam Sultan Agung; 

9. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pra skripsi dari awal hingga 

penelitian ini selesai, yang tidak dapat disebutkan peneliti satu-persatu; 



  

xiv 
 

Akhir kata tiada harapan peneliti selain mengucapkan terimakasih semoga segala 

doa, bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan 

dan balasan dari Allah SWT. Aamiin.. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

Semarang, 26 Februari 2020 
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Ragil Malinda Wulandari 

31401606516 


