
 
 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. 

Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu 

orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu 

jasa dan kemudian menyerahkan wewenang pengambilan keputusan 

kepada agen tersebut (Jensen and Meckling, 1976). Dari kutipan tersebut 

dapat dianalogikan prinsipal ialah pemilik perusahaan. Sedangkan agen 

ialah manajer. Keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Ketika principal 

telah menyerahkan kepercayaan kepada agen, maka agen yang telah diberi 

kepercayaan harus memberikan kemampuannya dengan penuh untuk dapat 

berkinerja dengan baik.  

Disamping itu, hubungan keagenan tersebut masing-masing pihak 

baik agen maupun prinsipal bertujuan ingin memaksimalkan utilitasnya. 

Tetapi disatu sisi, manajer sebagai agen mempunyai tanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik perusahaan sebagai principal, 

namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimumkan 

kesejahteraan mereka. Menurut, Eisenhardt (1989), salah satu dari tiga 



asumsi sifat dasar manusia yang dikemukanan ialah umumnya manusia 

mementingkan diri sendiri (self interest). Disamping itu, agent yaitu 

manajer mempunyai lebih banyak informasi tentang perusahaan 

dibandingkan principal yaitu pemilik yang tidak dapat mengawasi secara 

langsung kegiatan operasional sehingga dapat memunculkan adanya 

ketimpangan informasi yang biasa disebut sebagai asimetri informasi 

(Jensen and Meckling, 1976).  

Berdasarkan penjelasan diatas, perilaku manajer sebagai agen 

tersebut akan berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan 

karena memungkinkan manajer untuk menyembunyikan beberapa 

informasi yang tidak diketahui principal dan juga dapat memengaruhi 

angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga 

diperlukannya pihak independen sebagai mediator untuk 

menyeimbangkan kepentingan antara prinsipal dan agen melalui penilaian 

atas kinerja yang dilakukan oleh pihak agen. Penilaian atas kinerja 

tersebut berupa opini dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

pihak independen yakni auditor ekternal.  

 Adanya fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu masih banyak 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terlambat dalam 

menyampaikan laporan keuangan auditan. Pada tahun 2013-2015 

perusahaan yang terlambat dalam pelaporan keuangan auditan mengalami 

fluktuasi. Oleh sebab itu, untuk membatasi perilaku opportunistic 

manajemen dan menghindari adanya asimetri informasi yang menjadi 



masalah keagenan ini dapat berkurang dengan menyemimbangkan 

persepsi dan pemahaman antara manajer dan pemegang saham. Dengan 

adanya praktek corporate governance ini diharapkan perusahaan tidak 

terlambat dan melakukan tindakan seperti penjelasan diatas dalam 

penyusunan laporan keuangan manajemen yang berdampak pada lamanya 

penyusunan laporan keuangan auditan atau audit report lag. 

2. Audit Report Lag 

Menurut Afify (2009), Audit Report Lag adalah jangka waktu 

penyelesaian audit dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan 

tanggal yang tercantum dalam laporan audit. Jangka waktu tersebut 

menunjukkan panjangnya waktu untuk menyelesaikan laporan audit oleh 

auditor eksternal. Oleh karena itu, semakin panjang auditor menyelesaikan 

laporan auditnya, maka semakin panjang audit report lag nya. 

Ketepatan waktu telah diatur dalam peraturan nomor X.K.2 pada 

keputusan ketua Bapepam-LK nomor: kep-346/bl/2011 tentang 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik 

tanggal 5 Juli 2011. Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban emiten 

atau perusahaan publik untuk melakukan pelaporan dan pengumuman 

laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan dalam 

rangka audit atas laporan keuangan kepada Bapepam-LK dan diumumkan 

kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan. Disamping itu, seiring dengan dibentuknya 



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakhir tahun 2011, tugas dan tanggung 

jawab Bapepam-LK pun dipindahkan kepada OJK terhitung tanggal 31 

Desember 2012. OJK menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

nomor 29/POJK.04/2016 pada pasal 7 ayat (1) tentang  Laporan Tahunan 

Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut mengatur kewajiban 

emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan yang 

memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK paling 

lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Oleh karena 

itu, setiap emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan 

laporan keuangan yang telah diaudit kepada OJK dengan ketentuan waktu 

yang telah diatur sehingga mempunyai dampak terhadap peningkatan 

permintaan laporan keuangan auditan. 

Disisi lain, auditor eksternal harus memenuhi standar audit dalam 

SPAP yang kemungkinan berdampak pada panjangnya waktu untuk 

menyelesaikan laporan audit.  

3. Corporate Governance 

Pengertian Good Corporate Governance menurut Forum for 

Corporate governance in Indonesia – FCGI (2006) adalah seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan 



dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system 

yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Dalam penerapan good corporate governance terdapat beberapa 

asas yang harus diterapkan bagi perusahaan. Menurut Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG), asas tersebut dapat disingkat TARIF 

yang terdiri dari Transparency, Accountability, Responsibility, 

Independency dan Fairness. Berikut ialah uraian asas GCG : 

1) Transparency (Transparansi) 

Adanya kemudahan untuk mengaksses dan juga akses tersebut 

mudah untuk dipahami oleh pemangku kepentingan.  

2) Accountability (Akuntabilitas) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjelaskan kinerjanya 

secara transparan dan wajar agar dapat mencapai kinerja yang 

berkesinambungan sehingga perlunya untuk menjelaskan 

pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan 

efektif. 

3) Responsibility (Responsibilitas) 

Pematuhan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan 

tanggung jawab bagi perusahaan terhadap masyarakat serta 

lingkungan untuk dapat memelihara kesinambungan usaha jangka 

panjang.  

4) Independency (independensi) 



Suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu 

keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik 

kepentingan dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang 

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip – 

prinsip pengelolaan yang sehat.  

5) Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) 

Memerhatikan kepentingan baik shareholder dan stakeholder 

secara wajar dan adil. Fairness (Perlakuan yang Setara) merupakan 

prinsip agar para pengelola memperlakuan yang sama terhadap  para 

pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan 

pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting 

serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan 

saham oleh orang dalam (insider trading). 

4. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen perusahaan. Pihak manajemen yang memiliki saham tersebut 

secara aktif ikut di dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan 

yang bersangkutan. Kepemilikan manajerial meliputi persentase saham 

yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris (Junaidi dalam 

Swami dan Latrini, 2013). Menurut Swami dan Latrini (2013) adanya 

saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris tersbut 

akan dapat memotivasi pihak manajemen untuk selalu berusaha 

meningkatkan nilai perusahaan dengan memperbaiki kinerja manajemen 



agar dapat memberikan citra positif dengan menyampaikan laporan 

keuangan auditan secara tepat waktu. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil dalam menyelaraskan 

kepentingan pihak agen dan prinsipal sebagai bentuk untuk mengurangi 

masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena manajer akan berusaha 

menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemilik lainnya serta 

leluasa menciptakan proses yang konsisten dengan kepentingan pemilik. 

5. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan 

asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi lain. Untuk memantau perkembangan investasinya, institusi 

memiliki suatu divisi tertentu yang berperan bertanggungjawab untuk 

mengelola investasi perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan tingkat 

pengendalian terhadap tindakan manajemen menjadi sangat tinggi 

sehingga dapat menekan potensi kecurangan.  

Chen dan Zhang (2006) mengemukakan kepemilikan institusional 

yang meliputi investment banking, mutual funds, dana pension, asuransi, 

bank, dan reksa dana dalam suatu persentase (Mahendra dan Putra, 2014).  

Menurut Swami dan Latrini (2013) adanya saham yang dimiliki 

oleh pihak institusi lain dapat menuntut penyelesaian laporan keuangan 

auditan dengan segera karena investor institusional yang menanamkan 

sahamnya memiliki potensi untuk memengaruhi kegiatan manajemen 



secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan 

tersebut. 

Keberadaan investor institusional digunakan untuk memonitor 

manajemen perusahaan. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin 

kemakmuran untuk pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional 

sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup 

besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi 

akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic 

manajer. 

6. Proporsi Dewan Komisaris Independen  

Menurut Peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi 

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris 

adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris Independen adalah 

anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan 

Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini ialah sebagai berikut; 

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang 

dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, 

mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan 



Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk 

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau 

Perusahaan Publik pada periode berikutnya;  

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;  

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan 

Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang 

saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan  

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau 

Perusahaan Publik tersebut. 

Selain itu, dalam POJK Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20 

menyebutkan bahwa Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) 

orang anggota Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih 

dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris 

Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 

seluruh anggota Dewan Komisaris. 

Melalui praktik corporate governance yang diukur dengan 

proporsi dewan komisaris independen diperkirakan mampu 

mempengaruhi ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan 

auditan perusahaan. Karena adanya pengawasan terhadap kinerja 

perusahaan secara independen. Menurut Swami dan Latrini (2013) adanya 

dewan komisaris independen dengan persentase yang tinggi diindikasikan 



dapat mengawasi perilaku opportunistic manajemen, mengungkapkan 

kualitas pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan dan 

mengurangi manfaat dari penyembunyian informasi. 

7. Ukuran Komite Audit 

Menurut Peraturan OJK NOMOR 55/POJK.04/2015 tentang 

Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite 

Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi 

Dewan Komisaris. 

Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 

Komisaris. Tugas komite audit yaitu untuk memberikan pendapat kepada 

Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh 

direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang 

memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain 

yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi : 

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau 

pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan 

lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan 

Publik; 

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan 

Publik; 



3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan 

pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; 

4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang 

lingkup penugasan, dan imbalan jasa; 

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas 

temuan auditor internal;  

6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen 

risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan 

Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan 

Komisaris;  

7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;  

8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait 

dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan 

Publik; dan  

9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau 

Perusahaan Publik. 

Komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau 

informasi tentang karyawan, data, aset serta sumber daya perusahaan 

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasmya. Dalam 



melaksanakan wewenang, komite audit wajib bekerja sama dengan pihak 

yang melaksanakan fungsi internal audit.  

Menurut POJK NOMOR 55/POJK.04/2015 pasal 4, Komite Audit 

paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari 

Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan 

Publik.  

Menurut Swami dan Latrini (2013), keberadaan komite audit 

membantu dewan komisaris dalam memastikan konsistensi penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance terutama transparansi oleh 

para eksekutif. Adanya komite audit diharapkan dapat membangun 

kembali kepercayaan publik dalam pelaporan keuangan serta 

meningkatkan kualias audit. Ukuran komite audit diukur dari total 

keseluruhan anggota komite audit termasuk ketua komite audit. Sehingga 

besarnya ukuran komite audit menimbulkan peningkatan akan kualitas 

pengawasan sehingga mengurangi audit report lag. 

8. Kompetensi Anggota Komite Audit 

Menurut POJK NOMOR 55/POJK.04/2015 pasal 7 yang 

mensyaratkan bahwa perusahaan mewajibkan sedikitnya salah satu 

anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di 

bidang akuntansi dan keuangan. 

Selain itu, akan memunculkan persepsi bahwa komite audit yang 

kompeten atau memiliki keahlian dibidang Akuntansi dan Keuangan 

dengan pengetahuannya lebih mungkin untuk mencegah dan mendeteksi 



salah saji material, sehingga dapat mengurangi audit report lag 

(Wardhani,2013).  

B. Hipotesis 

1. Kepemilikan Manajerial pada Audit Report Lag.  

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen perusahaan yang terdiri dari direksi, manajer dan dewan 

komisaris dalam persentase (Junaidi, 2006 dalam Swami dan Latrini, 

2013). 

Menurut Jensen dan Mckling (1976), kepemilikan saham manajer 

akan memacu mereka untuk memaksimalkan profit dengan cara 

meningkatkan usaha-usaha. Usaha tersebut ditingkatkan melalui 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta meningkatkan sistem 

pengendalian internal perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik 

pasti dengan segera mengungkapkan laporan keuangannya untuk 

meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaan. Hal tersebut berarti 

perusahaan berusaha untuk tidak menunda pelaporan keuangannya. Oleh 

sebab itu, semakin tinggi persentase saham yang dimiliki oleh pihak 

manajemen diharapkan dapat mengurangi audit report lag. Karena 

apabila perusahaan tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya maka 

akan berdampak pada pelaksanaan audit laporan keuangan sehingga 

rentang waktu penyelesaian audit akan lebih lama. Pengertian audit report 

lag tersebut menurut  Afify (2009) adalah jangka waktu penyelesaian 



audit dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang 

tercantum dalam laporan audit. 

Penelitian sebelumnya oleh Budiasih dan Saputri (2014) 

mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

terhadap kecepatan publikasi laporan keuangan. Karena akan 

menimbulkan tingkat pengawasan menjadi lebih tinggi. Selain itu, 

terdapat rasa memiliki perusahaan, sehingga manajemen akan cenderung 

menyeimbangkan kepentingannya yang merupakan pemegang saham 

perushaan tersebut sebagai bentuk untuk mengatasi masalah keagenan.  

Penelitian ini didukung oleh Philo (2014) yang mengungkapkan 

bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap audit 

delay. Selain itu, Jumagiarti (2017) juga mengungkapkan bahwa 

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Kepemilikan manajerial mendorong untuk 

memotivasi kinerja manajer dan pengambilan keputusan akan dilakukan 

dengan hati-hati karena menanggung kerugian jika salah dalam 

mengambil keputusan.  

Namun, dalam penelitian Swami dan Latrini (2013) yang 

menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh 

terhadap audit report lag. Arifah dan Lestari (2013) dan Narayana (2017)  

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Karena 

persentase kepemilikan manajerial yang relatif kecil yang akan 



memengaruhi hak suara dan peranannya menjadi tidak terlalu besar dalam 

menentukan kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut segi 

pelaporan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Audit 

Report Lag 

2. Kepemilikan Institusional pada  Audit Report Lag 

Chen dan Zhang (2006) mengemukakan kepemilikan institusional 

ialah persentase kepemilkan saham oleh institusi meliputi investment 

banking, mutual funds, dana pension, asuransi, bank, dan reksa dana 

(Mahendra dan Putra, 2014).  

Menurut Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki peran dalam meminimalisir masalah 

agensi. Karena dianggap mendorong tingginya tingkat pengawasan 

terhadap kinerja manajemen dalam setiap pengambilan keputusan.. 

Pengaruhnya ditekan dengan besarnya investasi mereka. Oleh sebab itu, 

semakin besar persentase tingkat kepemilikan institusional, maka akan 

mendorong tingginya tingkat pengawasan oleh pihak investor 

institusional sehingga dapat membatasi  perilaku opportunistic manajer 

dalam rangka mengurangi audit report lag.  

Penelitian sebelumnya oleh Swami dan Latrini (2013) 

mengungkapkan bahwa adanya saham yang dimiliki oleh pihak institusi 



lain dapat menuntut penyelesaian laporan keuangan auditan dengan 

segera karena investor institusional yang menanamkan sahamnya 

memiliki potensi untuk memengaruhi kegiatan manajemen secara 

langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut. 

Hasil dari penelitian Swami dan Latrini (2013) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Penelitian tersebut didukung oleh Suparsada dan Putri (2017) yang 

mengungkapkan  kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap audit delay. Andriyani (2017) mengungkapkan 

kepemilikan institusional perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

internet financial reporting (IFR). Karena kepemilikan saham yang besar 

yang dimiliki pihak institusi lain dapat melakukan pengawasan kepada 

manajemen serta memiliki hak suara untuk menekan manajemen. Hal 

tersebut akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan 

informasinya dengan sukarela sesuai apa yang diinginkan pemegang 

saham.  

Namun, berbeda pada penelitian Philo (2014) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini 

dapat disebabkan karena kepemilikan institusional memang tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Begitupula, Sukarman (2015) dan 

Mirtafianti (2016) menyatakan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh dengan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan.  



Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Audit 

Report Lag 

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen pada  Audit Report Lag 

Menurut Peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014, Dewan 

Komisaris ialah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki 

tugas untuk mengawasi baik secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang 

berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak memiliki 

hubungan bisnis, keluarga dengan emiten dan pihak manajemen 

perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen berperan 

sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer 

internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat 

kepada manajemen.  

POJK Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20 menyebutkan bahwa 

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan 

Komisaris. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang 

anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling 

kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan 

Komisaris. 



Melalui praktik corporate governance yang diukur dengan 

proporsi komisaris independen diasumsikan mampu memengaruhi 

ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan auditan 

perusahaan. Oleh sebab itu, semakin besar proporsi dewan komisaris 

independen dalam perusahaan, maka akan dapat mengurangi audit report 

lag.  

Hasil dari penelitian Swami dan Latrini (2013) menunjukkan 

bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap 

audit report lag. Karena proporsi yang besar dari dewan komisaris 

independen diduga mampu membatasi perilaku opportunistic manajemen, 

mengungkapkan kualitas pengungkapan (disclosure) dalam laporan 

keuangan dan mengurangi manfaat dari penyembunyian informasi sebagai 

bentuk dari masalah agency.  

Penelitian tersebut didukung oleh Adrian (2015) menyatakan 

bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. Begitupula penelitian Adriyani (2017) menyatakan bahwa 

dewan komisaris independen berpengaruh terhadap internet financial 

reporting.. 

Namun, berbeda pada penelitian Naimi (2010), Wardhani (2013), 

Lay (2015) dan Kuslihanianti (2016) menyatakan bahwa komisaris 

independen tidak memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi komisaris independen 



tidak dapat mengurangi audit report lag. Karena proporsi komisaris 

Independen hanya untuk pemenuhan regulasi dari OJK.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

H3 : Proporsi  Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif 

terhadap Audit Report Lag. 

4. Ukuran Komite Audit terhadap Audit Report Lag 

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan OJK NOMOR 

55/POJK.04/2015, Komite Audit ialah komite yang dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 

Menurut POJK NOMOR 55/POJK.04/2015 pasal 4, Komite Audit 

paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari 

Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan 

Publik. Peran penting komite audit dalam mengurangi audit report lag 

ialah memperkuat komunikasi auditor eksternal dan manajemen, 

memengaruhi risiko kontrol, risiko audit, jam audit dan pengujian 

substantif, dan membuat laporan keuangan yang baik (Afify, 2009). Oleh 

sebab itu, semakin besar ukuran komite audit maka akan dapat 

mengurangi audit report lag. 

Wijaya (2010) mengungkapkan bahwa keseluruhan anggota komite 

audit memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag. Pratama 

(2017) mengungkapkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh 



negatif terhadap audit report lag pada perusahaan-perusahaan di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang masuk ke dalam sampel penelitian 

tersebut. Aritonang (2016) mengungkapkan bahwa keseluruhan jumlah 

anggota komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap audit report 

lag. Hal tersebut dikarenakan besarnya anggota komite audit akan 

membantu komite audit dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi 

kinerja antara auditor eksternal dan manajemen sehingga menjadi efektif 

dan dapat mempercepat penyelesaian proses audit. 

Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Swami 

dan Latrini (2013) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Wardhani (2013) dan Lay 

(2017) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit tidak memiliki 

pengaruh negatif terhadap audit report lag. Karena kemungkinan besar 

anggota audit akan menimbulkan sulitnya membentuk koordinasi serta 

lamanya pengambilan keputusan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

H4 : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Audit 

Report Lag 

5. Kompetensi Anggota Komite Audit terhadap Audit Report Lag 

Sebagaimana dimuat dalam POJK NOMOR 55/POJK.04/2015 

pasal 7 yang mensyaratkan bahwa perusahaan mewajibkan sedikitnya 



salah satu anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan 

keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. 

Menurut Wardhani (2013), komite audit yang kompeten atau 

memiliki keahlian dibidang Akuntansi dan Keuangan dengan 

pengetahuannya dapat mencegah dan mendeteksi salah saji material, 

sehingga audit report lag dapat berkurang. Hasil penelitian Wardhani 

(2013) menyatakan bahwa Kompetensi Anggota Komite Audit memiliki 

pengaruh negatif terhadap Audit Report Lag. Oleh sebab itu, besarnya 

proporsi anggota komite audit yang kompeten dapat mengurangi audit 

report lag. 

Penelitian tersebut didukung oleh Wijaya (2010) menyatakan 

bahwa kompetensi anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap 

audit report lag. Begitupula Lay (2015) yang mengungkapkan bahwa 

kompeten anggota komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap audit 

report lag. Karena mampu untuk mampu mengoreksi terhadap kondisi 

operasional dan keuangan perusahaan sehingga menjadi acuan oleh 

manajemen untuk memperbaiki dan mencegah serta mendeteksi salah saji 

material sehingga tidak menunda proses penyelesaian audit.  

Namun, berbeda pada penelitian Naimi (2010) menyatakan bahwa 

keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite audit tidak memiliki 

pengaruh negatif terhadap audit report lag. Pratama (2017) menyatakan 

bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap audit report lag. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan 



dikarenakan adanya faktor lain yang memengaruhi anggota komite audit 

sehingga tingkat kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit 

menjadi tidak efektif. Artinya adalah bahwa anggota komite audit yang 

sebenarnya berkompeten tidak dapat memaksimalkan kompetensi yang 

dimilikinya dikarenakan adanya faktor lain tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

H5 : Kompetensi Anggota Komite Audit berpengaruh negatif 

terhadap Audit Report Lag  



C. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu audit report 

lag dan variabel independen dalam penelitian yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

kompetensi anggota komite audit, rapat komite audit. 

    Variabel Independen 

       

                                   

        

Variabel Dependen 
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