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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Sinyal 

  Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan 

memberi sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal menyatakan 

bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan 

sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan 

perusahaan yang berkualitas baik dan buruk (Wijaya, 2012).  

Teori Sinyal menekanan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan, informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, infomasi yang 

lengkap, relevan, dan akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor 

di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi 

(Artaningrum dkk, 2017).  

Teori sinyal bermanfaat untuk mengukur ketepatan waktu perusahaan 

dalam melakukan pelaporan keuangan ke publik. Semakin lama informasi 
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maka akan memberikan sinyal yang buruk bagi pasar karena laporan 

keuangan akan kehilangan manfaatnya dalam  pengambilan keputusan dan 

akan kehilangan relevansinya (Widosari, 2012) 

 

2. Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan suatu bentuk instrumen yang wajib 

dibuat oleh suatu perusahaan demi mendukung keberlangsungan suatu 

perusahaan, terutama bagi perusahaan yang telah go public dimana laporan 

keuangan menjadi sumber informasi yang penting bagi investor yang akan 

menanamkan modalnya dipasar modal (Kurniawan dan Herry 2015). Laporan 

keuangan mempunyai tujuan utama yakni memberikan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis, laporan keuangan juga 

menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka pemakai laporan keuangan akan 

menggunakannnya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak 

keuangan yang timbul dari keputusan ekonomisyang diambilnya 

(Purnamasari,2012) 
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3. Audit Report Lag 

Audit Report Lag merupakan rentang waktu penyelesaian audit atas 

laporan keuangan tahunan, yang diukur berdasarkan jumlah atau lamanya hari 

yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan 

keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 

Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor 

independen (Juanita dan Satwiko,2012). Sedangkan menurut Togasima dan 

Christiawan (2014) audit report lag menunjukan rentang penyelesaian audit, 

dengan tujuan menyeluruh dari laporan audit keuangan yaitu menyatakan 

pendapat akan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal 

yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lamanya proses 

audit yang dilakukan oleh auditor dapat berdampak pada audit report lag 

dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik (Bangun dkk, 2012). 

Laporan keuangan yang terlambat dapat berdampak negatif pada reaksi pasar 

dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Uthama dan 

Gede, 2016) 

 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukan besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari 

beberapa sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan,  jumlah tenaga 

kerja dan sebagainya (Apriliane, 2015). Perusahaan besar juga telah memiliki 
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sistem pengendalian interen yang memadai sehingga akan memudahkan 

proses audit, karena semakin besar perusahaan maka semakin baik pula 

pengendalian internal perusahaan tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat 

kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang akan memudahkan auditor 

dalam melakukan pengendalian atas laporan keuangan tersebut (Saemargani 

dan Indah, 2015). Semakin besar asset perusahaan maka akan semakin pendek 

audit report lag dan sebaliknya. Karena pada umumnya perusahaan besar 

dimonitor oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah sehingga 

terdapat kecenderungan mengurangi audit report lag. Perusahaan besar juga 

telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai sehingga akan 

memudah proses audit. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi seberapa 

besar informasi yang terdapat di dalamnya, sekaligus mencerminkan 

kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi 

pihak eksternal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Hal ini tak 

lepas dari bahwa perusahaan besar merupakan perusahaan yang banyak 

menjadi perhatian investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat sehingga 

mendorong kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi 

dan menginginkan laporan audit lebih cepat untuk dipublikasikan baik bagi 

pihak internal maupun eksternal (Hariani dan Darsono, 2014). 
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5. Profitabilitas 

Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen 

serta efisiensi penggunaan modal kerja sehingga dapat menghasilkan laba bagi 

perusahaan (Purnamasari, 2012). Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri (Saemargani, 2015). Semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bagi perusahaan (Purnamasari, 2012). 

Perusahan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi 

membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat 

dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada 

publik. Sedangkan perusahaan yang mengumumkan rugi akan cenderung 

lebih berhati-hati dalam melakukan proses pengauditan sehingga akan 

meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan 

biasanya (Lianto dan Kusuma, 2010). 

 

6. Ukuran KAP 

KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh 

izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha dibidang 

pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Togasima dan 

Christiawan, 2014).Ukuran Kantor Akuntan Publik diklasifikasikan menjadi 2 

(dua), yaitu KAP the big four dan KAP non the big four. Kantor akuntan besar 
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memiliki peranan yang sangat penting karena dapat meningkatkan kredibilitas 

dari laporan keuangan itu, selain itu kantor akuntan besar juga memiliki 

kualitas audit dan reputasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kantor 

akuntan kecil (Anggradewi,2014). 

Tabel 2.1 

KAP Indonesia dengan KAP Big Four Tahun 2013-2014 

 KAP Big Four  KAP di Indonesia 

Price Waterhouse Coopers KAP Tanudireja, Wibisana dan 

rekan 

Deloite Touche Thomatsu, KAP Osman Bing Satrio dan Eny 

KPMG (Klynved Peat Marwick 

Goerdeler) 

KAP Siddharta, Widjaja 

Ernst and Young KAP Purwantono, Sarwoko dan 

Suherman dan Surja 

 Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013 dan 2014, 2017 

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mencatat daftar KAP 

indonesia terbaru pada tahun 2015-2016 meliputi : 

Tabel 2.2 

KAP Indonesia dengan KAP Big Four Tahun 2015-2016 

KAP Big Four KAP di Indonesia 

Price Waterhouse Coopers KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis 

dan rekan 

Deloite Touche Thomatsu, KAP Osman Bing Satrio dan Eny 

KPMG (Klynved Peat Marwick 

Goerdeler) 

KAP Siddharta, Widjaja dan 

Rekan 

Ernst and Young KAP Purwantono, Sungkoro dan 

Surja 
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Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) tercemin dari kinerja dalam 

proses audit yang sesuai dengan standar audit sehingga hasil audit tersebut 

dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan para pengguna laporan 

keuangan. Waktu audit yang lebih cepat adalah cara KAP untuk 

mempertahankan reputasinya agar tidak kehilangan klien. Akan tetapi, pada 

dasarnya seluruh KAP di Indonesia melaksanakan prosedur audit yang hampir 

sama, yaitu berdasarkan pada standar audit serta mematuhi ketentuan hukum 

yang berlaku di Indonesia (Kurniawan dan Herry, 2015) 

The big Four akan cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit yang mereka terima dibanding dengan Non Big Four. Hal ini 

dikarenakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam The Big 

Four dapat melaksanakan auditnya dengan efisien, dan memiliki jadwal 

waktu yang lebih fleksibel dalam menyelesaikan auditnya sehingga akan lebih 

menjaga dan mempertahanlan reputasi KAP (Ervilah & Fachriyah, 2015) 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai audit report lag dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran KAP 

telah banyak diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-

penelitian tersebut telah memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi 

auditor untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memperpanjang audit 
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report lag. Tabel 2.1 menunjukan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag. 

 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

NO 
JUDUL 

PENELITIAN 
PENELITI VARIABEL 

HASIL 

PENELITIAN 

1 Analisis Faktor- 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Audit Report Lag 

Togasima 

dan 

Christiawan 

(2014) 

Variabel Y : 

- Audit Report 

Lag 

 

Variabel X : 

- Profitabilitas 

- Ukuran 

Perusahaan 

- Reputasi 

KAP 

- Opini Audit 

- Jenis Industri 

- Solvabilitas 

- Company  

- Ownership 

Umur 

Perusahaan 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

opini audit, jenis 

industri dan 

reputasi KAP 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Audit Report Lag. 

Sedangkan 

solvabilitas, 

company 

ownership, umur 

perusahaan  

berpengaruh 

positif terhadap 

Audit Report Lag. 

2 Faktor-faktr yang 

mempengaruhi 

Audit Report Lag. 

Ivena Tiono 

dan Yulius 

Jogi 

Christiawan 

(2013) 

Variabel Y : 

- Audit Report 

Lag 

 

Variabel X : 

 

- Profitabilitas 

- Opini Audit 

- Jenis Industr 

- Ukuran 

Perusahaan 

- Reputasi 

KAP 

Profitabilitas, 

Opini Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Reputasi KAP 

berpengaruh 

positif terhadap 

Audit Report 

Lag.Sedangkan 

Jenis Industri 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Audit Report Lag. 
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NO 
JUDUL 

PENELITIAN 
PENELITI VARIABEL 

HASIL 

PENELITIAN 

3 Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Umur 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, 

Ukuran KAP dan 

Opini Audit 

terhadap Audit 

Delay 

Fitria Ingga 

Saemargani 

dan Rr 

Indah 

Mustikawati

, M.SI.AK 

(2015) 

Variabel Y : 

- Audit Delay 

 

Variabel X : 

- Ukuran 

perusahaan, 

- Umur 

Perusahaan 

- ukuran KAP, 

- Profitabilitas, 

- Solvabilitas, 

- Opini 

Auditor 

Umur Perusahaan 

dan Profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

Audit Delay. 

Sedangkan 

Ukuran 

Perusahaan, 

solvabilitas, 

Ukuran KAP,  

Opini Audit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

AuditDelay. 

4 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

audit report lag 

Lina 

Anggraeny 

Parwati dan 

Yohanes 

Suhardjo 

(2009) 

Variabel Y : 

- Audit Report 

Lag 

 

Variabel X : 

- Jenis Industri 

- Laba Rugi 

- Profitabilitas 

- Ukuran 

Perusahaan 

- Ukuran KAP 

- Solvabilitas 

Jenis industri, 

Profitabilitas, 

Ukuran KAP 

berpengaruh 

positif terhadap 

audit report lag. 

Sedangkan Laba 

Rugi, Opini Audit, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Solvabilitas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit report lag. 

5 Pengaruh opini 

audit, Solvabilitas, 

Ukuran KAP dan 

Laba Rugi terhadap 

Audit Report Lag 

Ni Komang 

Ari 

Sumartini 

dan Ni Luh 

Sri 

Widhiyani 

(2010) 

Variabel Y : 

- Audit Report 

Lag 

 

Variabel X : 

- Opini Audit 

- Solvabilitas 

- Ukuran KAP 

- Laba Rugi 

Opini Audit dan 

Laba Rugi 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Audit Report Lag. 

Sedangkan 

Solvabilitas dan 

Ukuran KAP 

berpengaruh 

positif terhadap 

Audit Report Lag. 
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NO 
JUDUL 

PENELITIAN 
PENELITI VARIABEL 

HASIL 

PENELITIAN 

6 Determinan of 

audit in Nigeria 

Companies :  

Empirical Evidence 

Prince 

Kennedy 

Modugu,  

Emmanuel 

Eragbhe 

dan 

Ohiorenuan 

Jude 

Ikhatua 

(2012) 

Variabel Y : 

- Audit Delay 

Variabel X : 

- Size of the 

Company 

- Debt-equity 

Ratio 

- Profitability 

-  Subsidiaries 

if 

Multinationa

l Companies 

- Audit Firm 

- Size 

- Audit Fees 

Industry type 

Subsidiaries if 

Multinational 

Companies, Size  

of the Company, 

Audit Fees 

berpengaruh 

positif terhadap 

Audit Delay. 

Sedangkan 

Profitability, 

Industry type, 

Audit Firm Size, 

Debt-equity Ratio 

berpengaruh  

negatif terhadap  

Audit Delay. 

7 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

audit report lag 

pada perusahaan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Meylisa 

Januar 

Iskandar 

dan 

Estralita 

Trisnawati 

Variabel Y : 

- Audit Report 

Lag 

 

Variabel X : 

- Total asset 

- Klasifikasi 

industri 

- Laba Rugi 

- Opini Audit 

- Ukuran KAP 

- Debt 

Proportion 

Klasifikasi 

industri, ukuran 

KAP berpengaruh 

positif terhadap 

Audit Report 

Lag.Sedangkan 

Total asset, laba 

rugi, opini audit, 

debt propotion 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Audit Report Lag 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Juanita dan Satwiko (2012) Audit Reort Lag dapat 

didefinisikan sebagai rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit 

hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit report lag diukur secara 
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kuantitatif  yang dinyatakan dalam jumlah hari, dari tanggal penutupan tahun 

buku sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit (Widosari, 2012). 

Waktu penyelesaian pekerjaan audit berbanding lurus dengan Audit report 

lag. Hal ini berarti bahwa semakin lama proses penyelesaian audit yang 

dilakukan auditor maka semakin lama pula audit report lag (Charviena dan 

Elisa, 2016). 

Ukuran perusahaan menunjukan besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari 

beberapa sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan,  jumlah tenaga 

kerja dan sebagainya (Apriliane, 2015). Perusahaan yang mempunyai aset 

besar, laporan keuangan akan cenderung lebih cepat disampaikan 

dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin pendek audit report lag, hal tersebut dikarenakan perusahaan 

kategori besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf 

akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian yang 

lebih kuat, adanya pengawasan dari inventor, regulator dan sorotan 

masyarakat. Hasil penelitian Saemargani dan indah (2015), Tiono dan Jogi 

(2013)  menyatakan bahwa ukuran perusahaan  berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag. 

Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen 

serta efisiensi penggunaan modal kerja sehingga dapat menghasilkan laba bagi 

perusahaan (Purnamasari, 2012). Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan 
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suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri (Saemargani, 2015). Semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bagi perusahaan (Purnamasari, 2012). Perusahan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu dalam 

pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk 

menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. Sedangkan perusahaan 

yang mengumumkan rugi akan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan 

proses pengauditan sehingga akan meminta auditor untuk mengatur waktu 

auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Jika perusahaan menghasilkan 

tingkat profitabilitas yang lebih tinggi maka audit report lag  akan lebih 

pendek dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih 

rendah (Lianto dan Kusuma, 2010). 

KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh 

izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha dibidang 

pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Togasima dan 

Christiawan, 2014). Ukuran Kantor Akuntan Publik diklasifikasikan menjadi 

2 (dua), yaitu KAP the big four dan KAP non the big four. Kantor akuntan 

besar memiliki peranan yang sangat penting karena dapat meningkatkan 

kredibilitas dari laporan keuangan itu, selain itu kantor akuntan besar juga 

memiliki kualitas audit dan reputasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

kantor akuntan kecil (Anggradewi,2014). Kualitas Kantor Akuntan Publik 
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(KAP) tercemin dari kinerja dalam proses audit yang sesuai dengan standar 

audit sehingga hasil audit tersebut dapat bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan para pengguna laporan keuangan. Waktu audit yang lebih cepat 

adalah cara KAP untuk mempertahankan reputasinya agar tidak kehilangan 

klien. Akan tetapi, pada dasarnya seluruh KAP di Indonesia melaksanakan 

prosedur audit yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada standar audit serta 

mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Kurniawan dan Herry, 

2015). 

The Big Four akan cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit yang mereka terima dibanding dengan Non Big Four. Hal ini 

dikarenakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam The Big 

Four dapat melaksanakan auditnya dengan efisien, dan memiliki jadwal 

waktu yang lebih fleksibel dalam menyelesaikan auditnya sehingga akan lebih 

menjaga dan mempertahankan reputasi KAP (Ervilah & Fachriyah, 2015). Hal 

ini didukung oleh penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014) menyatakan 

bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag.  

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian diatas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  H1 (-) 

 

       H2 (-) 

 

       H3 (-) 

 

 

D.Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Audit Report Lag 

  Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan total kekayaan atau 

total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Muliantari dan Latrini, 

2017). Perusahaan yang mempunyai aset besar, laporan keuangan akan 

cenderung lebih cepat disampaikan dibandingkan perusahaan kecil. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek audit report 

lag. hal tersebut dikarenakan perusahaan kategori besar memiliki 

sistem pengendalian intern yang memadai sehingga akan memudahkan 

Ukuran Perusahaan 
(X1) 

 

Profitabilitas 
(X2) 

 

Ukuran KAP 
(X3) 

 

 

Audit Report Lag 
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proses audit, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar 

informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan 

kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, pada 

umumnya perusaaan besar dimonitori oleh investor, pengawas 

permodalan, dan pemerintah sehingga terdapat kecenderungan 

mengurangi audit report lag (Hariani dan Darsono, 2014). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Saemargani dan indah (2015), Tiono 

dan Jogi (2013)  menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. 

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Audit 

Report Lag 

 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Report Lag. 

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri (Saemargani, 2015). Semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bagi perusahaan (Purnamasari, 2012). Perusahan 

yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan 

waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan 

keharusan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. 

Sedangkan perusahaan yang mengumumkan rugi akan cenderung 
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lebih berhati-hati dalam melakukan proses pengauditan sehingga akan 

meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama 

dibandingkan biasanya. Jika perusahaan menghasilkan tingkat 

profitabilitas yang lebih tinggi maka audit report lag  akan lebih 

pendek dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang 

lebih rendah (Lianto dan Kusuma, 2010). 

Hasil penelitian Togasima dan Christiawan (2014), Modugu 

dkk (2012) menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap audit report lag. 

H2 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Audit 

Report Lag 

 

3. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Report Lag. 

Ukuran KAP dibagi kedalam dua kategori yaitu KAP big four 

dan KAP non big four. Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) 

tercemin dari kinerja dalam proses audit yang sesuai dengan standar 

audit sehingga hasil audit tersebut dapat bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan para pengguna laporan keuangan. The big Four akan 

cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan audit yang 

mereka terima dibanding dengan Non Big Four. Hal ini dikarenakan 

bahwa Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam The Big Four 

dapat melaksanakan auditnya dengan efisien, dan memiliki jadwal 
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waktu yang lebih fleksibel dalam menyelesaikan auditnya sehingga 

akan lebih menjaga dan mempertahankan reputasi KAP (Ervilah & 

Fachriyah, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian Togasima dan 

Christiawan (2014), Sumartini dan Widhiyani (2014) menyatakan 

bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal 

ini menunjukan Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. 

H3 : Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap Audit Report

 Lag 
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