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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2012 sampai dengan 2016. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling  dengan 

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya pada bab 3. 

Tabel 4.1. menyajikan seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 4.1. 

Prosedur Pengambilan Sampel Penelitian 

 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar  

di BEI selama periode 2012-2016 

41 

2. Perusahaan yang tidak terdaftar berturut-

turut di BEI selama periode 2012-2016 

(2) 

3 Perusahaan yang tidak menerbitkan 

laporan tahunan dan laporan keuangan 

auditan selama periode 2012-2016 

(9) 

4 Data pengamatan yang tidak tersedia 

dalam laporan tahunan dan laporan 

keuangan perusahaan 

(18) 

5 Data perusahaan yang dapat dianalisis 12 

6 Perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian selama 5 tahun 

60 
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Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2012-2016 berjumlah 41 perusahaan. Pada periode tersebut 

ada sebanyak 2 perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut selama 

periode 2012-2016, sebanyak 9 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

tahunan dan laporan keuangan auditan baik di situs BEI maupun di website 

resmi perusahaan. Sebanyak 18 data pengamatan yang tidak tersedia dalam 

laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan 

pertambangan yang dijadikan sampel sebanyak 12 perusahaan. Sedangkan 

total pengamatan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 60 perusahaan. 

B. Uji Kualitas Data 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan membandingkan nilai 

minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari sampel. Analisis 

statistik deskriptif dalam Tabel 4.2 merupakan analisis deskriptif untuk 

variabel dependen yaitu audit report lag serta variabel independen dari 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran komite audit, kompetensi anggota komite audit. 

 

 

 

 

 

 



TABEL 4. 2. 

Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 
N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

ARL 60 40 143 70,42 17,055 

MO 60 ,000 65,019 7,61332 17,955293 

IO 60 11,352 84,251 53,44189 17,985241 

BIND 60 ,20 ,67 ,4146 ,11128 

ACSIZE 60 2 6 3,27 ,686 

ACEXP 60 ,250 1,000 ,57223 ,221542 

Valid N 

(listwise) 

60 
    

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dari 60 sampel perusahaan, nilai rata-rata 

variabel ARL adalah 70,42 dengan nilai minimum 40 dan nilai maksimum 

143 serta nilai standar deviasi 17,055. Durasi rata-rata audit report lag yang 

dibutuhkan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016 adalah 70 hari. Rata-rata perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah menyampaikan 

laporan keuangan audit dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam 

Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-346/BL/2011 tentang 

Penyampaian Laporan Keuangan Auditan, yaitu paling lambat 90 hari setelah 

tanggal tutup buku perusahaan. Dan begitupula dengan POJK nomor 29 

/POJK.04/2016 pada pasal 7 ayat (1), yaitu paling lambat pada akhir bulan 

keempat setelah tahun buku berakhir. Namun, masih saja ada perusahaan 

yang terlambat dalam melakukan pelaporan keuangan auditan. Hal tersebut 

ditunjukkan pada nilai maksimum yaitu 143 hari.   



Variabel MO memiliki nilai rata-rata sebesar 7,61332, nilai 

minimum 0,000, nilai maksimum 65,019 dan nilai standar deviasi sebesar 

17,955293. Dari rata-rata persentase saham yang dimiliki oleh pihak 

manajerial pada perusahaan yang sebesar 7,6% tersebut menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial pada perusahaan pertambangan tergolong rendah.   

Variabel IO memiliki nilai rata-rata sebesar 53,44189, nilai 

minimum 11,352 dan nilai maksimum 84,251 serta nilai standar deviasi 

sebesar 17,985241. Dari rata-rata persentase saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi lain pada perusahaan yang sebesar 7,6% tersebut menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan tergolong 

cukup tinggi.   

Variabel BIND memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4146, nilai 

minimum  0,20 dan nilai maksimum 0,67 serta nilai standar deviasi sebesar 

4,02375. Dari rata-rata proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,4 

tersebut menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen pada 

perusahaan pertambangan tergolong rendah. 

Variabel ACSIZE memiliki nilai rata-rata sebesar 3,27, nilai 

minimum  2 dan nilai maksimum 6 serta nilai standar deviasi sebesar 0,686. 

Dari rata-rata ukuran komite audit sebesar 3,27 tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan hanya sebatas mematuhi regulasi yang ditetapkan OJK. Dan 

masih terdapat beberapa perusahaan yang belum mematuhi peraturan yang 

ditetapkan oleh OJK. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai minimum sebesar 2. 



Variabel ACEXP memiliki nilai rata-rata sebesar 0,57223, nilai 

minimum  0,250  dan nilai maksimum 1 serta nilai standar deviasi sebesar 

0,221542. Dari rata-rata proporsi komite audit yang kompeten atau memiliki 

latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan sebesar 0,57223 tersebut 

menunjukkan bahwa proporsi komite audit yang kompeten pada perusahaan 

pertambangan tergolong cukup tinggi. 

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel dependen ARL dan 

variabel independen IO, BIND, ACSIZE, ACEXP menunjukkan bahwa 

kualitas data dalam penelitian ini baik, karena nilai rata-rata yang dihasilkan 

dari semua variabel lebih besar dari nilai standar deviasi, hal tersebut 

menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik. Namun, nilai rata-rata 

variabel independen MO yang dihasilkan lebih kecil dari nilai standar deviasi, 

hal tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi yang dihasilkan memiliki 

rentang yang cukup jauh dengan nilai rata-rata karena hasil olahan data 

minimal dan maksimal yang terdapat selisih cukup jauh. Secara statistik tidak 

menjadi masalah karena tidak terjadi heteroskedastisitas (data berdistribusi 

normal). Central limit theorem dalam Ghozali (2005) menyatakan bahwa jika 

jumlah pengamatan besar (diatas 30), maka data dianggap berdistribusi 

normal walaupun standar deviasi lebih besar daripada rata-rata (mean).  

 

 

 

 



2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Perlunya dilakukan uji normalitas ialah untuk menguju apakah 

variabel dependen dan variabel independen dapat berdistribusi normal atau 

tidak dalam model regresi. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat dari nilai signifikansi data residual 

dengan syarat nilai Sig > 𝛼  0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi 

normal. Sebaliknya apabila nilai Sig < 𝛼 0,05 maka data dapat dikatakan tidak 

berdistribusi dengan normal. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini 

dapat dilihar dalam tabel 4.3 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 

,071 60 ,200
*
 ,906 60 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.3. nilai Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

sebasar 0,200 lebih besar dari 𝛼 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data 

telah berdistribusi secara normal. Maka pada model penilitian ini pengujian 

asumsi klasik normalitas telah terpenuhi.  

 

 



b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

MO 
0,470 2,126 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

IO 
0,201 4,978 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

BIND 
0,263 3,805 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

ACSIZE 
0,946 1,057 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

ACEXP 
0,585 1,710 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

   

 

Metode uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan nilai 

dari Variance Inflation Factors (VIF) dan nilai Tolerance. Kriteria 

pengujiannya yaitu apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10 , maka 

tidak terdapat multikolinearitas. 

 Dari Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa variabel MO memiliki 

nilai VIF < 10 yaitu 2,126 dan nilai Tolerance > 0,10 yaitu 0,470. Variabel 

IO nilai VIF < 10 yaitu 4,978 dan nilai Tolerance > 0,10 yaitu 0,201.  

Variabel BIND nilai VIF < 10 yaitu 3,805 dan nilai Tolerance > 0,10 yaitu 

0,263. Variabel ACSIZE nilai VIF < 10 yaitu 1,057 dan nilai Tolerance > 

0,10 yaitu 0,946. Variabel ACEXP nilai VIF < 10 yaitu 1,710 dan nilai 

Tolerance > 0,10 yaitu 0,585. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut 

sudah memenuhi uji multikolinearitas dan tidak ada multikolinearitas 

didalamnya. Artinya, tidak ada hubungan antara variabel independen satu 

dengan variabel independen yang lainnya. 



c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menunjukkan ketidaksamaan varians dari 

residual variabel independen yang berbeda. Metode yang digunakan untuk 

menguji heteroskedastisitas yaitu Uji Glejser, yang dilakukan dengan cara 

meregresikan nilai absolute residual dengan variabel independen dalam 

model. Syarat tidak terjadinya heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai Sig > 

𝛼 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas atau uji glejser dapat dilihat pada tabel 

4.5 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  (Uji Glejser ) 

 

Variabel Sig Keterangan 

MO 0,235 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

IO 0,276 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

BIND 0,178 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

ACSIZE 0,333 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

ACEXP 0,331 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: ABS_RES1 

 

 

Pada Tabel 4.5. dapat dilihat bahwa nilai Sig pada variabel MO 

menunjukkan angka sebesar 0,235 > 𝛼 0,05, variabel IO menunjukkan angka 

sebesar 0,276 > 𝛼 0,05. Variabel BIND menunjukkan angka sebesar 0,178 > 

𝛼  0,05. . Variabel ACSIZE menunjukkan angka sebesar 0,333 > 𝛼  0,05. . 

Variabel ACEXP menunjukkan angka sebesar 0,331 > 𝛼 0,05. Pada semua 

variabel independen pada penelitian ini menunjukkan Sig > 𝛼  0,05 yang 

artinya syarat heteroskedastisitas terpenuhi tidak terjadi heteroskedastisitas 

yang menunjukkan residual pada pengamatan tidak berpengaruh terhadap 

variabel independen yang diteliti.  



d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual yang ada pada model regresi. Metode yang digunakan pada uji 

autokorelasi dalam penelitian ini yaitu Uji Durbin Watson dengan ketentuan 

dU < d < 4-dU. Nilai d diperoleh dari hasi uji autokorelasi sedangkan nilai dU 

di peroleh dari tabel statistik Durbin Watson yang nilainya tergantung pada 

banyak sampel dan variabel independennya. Pada penelitian ini terdapat 60 

sampel dan 5 variabel independen sehingga diperoleh nilai dU sebesar 1,7671 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model 

Durbin-

Watson 

1 2,195 

 

Nilai Durbin Watson pada Tabel 4.6. diatas menunjukan angka 

2,195. Syarat terpenuhinya uji autokorelasi yaitu dU < dW < 4- dU, nilai dU 

yang diperoleh dari tabel Durbin Watson sebesar 1,7671. Maka didapatkan 

rumusan sebagai berikut: 

dU < dW < 4- dU 

1.7671  < 2,195 < 2,2329 

Hasil angka diatas telah memenuhi syarat untuk uji autokorelasi 

yang berarti bahwa tidak ada korelasi antara residual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan lain pada model regresi penelitian ini. 

 

 



C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan model analisis regresi berganda (Multiple Regression), yaitu 

dilakukan dengan melalui Uji Koefisien Determinasi, Uji Signifikansi 

Simultan (Uji F), dan Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t). 

Tabel 4.7 

Persamaan Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 126,922 26,635  4,765 ,000   

MO -,011 ,164 -,011 -,065 ,949 ,470 2,126 

IO -,599 ,251 -,631 -2,386 ,021 ,201 4,978 

BIND -45,752 35,458 -,299 -1,290 ,202 ,263 3,805 

ACSIZE -4,660 3,033 -,187 -1,536 ,130 ,946 1,057 

ACEXP 17,060 11,941 ,222 1,429 ,159 ,585 1,710 

a. Dependent Variable: ARL 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 hasil regresi berganda diatas diperoleh persamaan sebagai 

berikut : 

ARL  =  126,922 - 0,011 (MO) - 0,599 (IO) - 45,752 (BIND) - 4,660 

(ACSIZE) + 17,060 (ACEXP) +𝜀 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang 

dipengaruhi oleh variabel independen.  Dalam penelitian ini menggunakan 

variabel independen yaitu, kepemilikan manajerial, kepemilika institusional, 

proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kompetensi 



anggota komite audit serta variabel dependen yaitu,  audit report lag. Adapun 

hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari hasil Adjusted R Square 

disajikan dalam tabel 4.7. dibawah ini:  

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,490
a
 ,240 ,170 15,538 2,195 

a. Predictors: (Constant), ACEXP, ACSIZE, BIND, MO, IO 

b. Dependent Variable: ARL 

 

 

Pada tabel 4.8. menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0,170. Hal 

tersebut berarti sebesar 17% variabel audit report lag dapat dijelaskan oleh 

variabel kepemilikan manajerial, kepemilika institusional, proporsi dewan 

komisaris independen, ukuran komite audit, kompetensi anggota komite 

audit. Sedangkan sisanya yaitu 83% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam analisa regresi pada penelitian ini. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan atau Uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari semua variabel independen yang masuk dalam model regresi 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi α = 0,05. Jika nilai signifikansi 

kurang atau sama dengan α = 0,05, maka hipotesis akan diterima yang 

menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Sebaliknya,  jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 



maka hipotesis akan ditolak yang menyatakan bahwa variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 4122,562 5 824,512 3,415 ,009
a
 

Residual 13038,022 54 241,445   

Total 17160,583 59    

a. Predictors: (Constant), ACEXP, ACSIZE, BIND, MO, IO 

b. Dependent Variable: ARL 

 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan atau uji F 

diperoleh nilai F hitung sebesar 3,415 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,009. Maka dapat disimpulkan nilai signifikansi lebih kecil α = 0,05 ( 0,009 

< 0,05), hal tersebuut dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran komite audit, dan  kompetensi anggota komite audit 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap audit 

report lag. 

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji Signifikan Parameter Individual  atau Uji Statistik T digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual atau parsial. Tabel 

4.9. menyajikan hasil dari uji statistik t dalam penelitian ini, yaitu: 

 



Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik t  

Hipotesis Variabel B Sig Keterangan 

 (Constant) 126,922 0,000 - 

1 MO -0,011 0,949 Ditolak 

2 IO -0,599 0,021 Diterima 

3 BIND -45,752 0,202 Ditolak 

4 ACSIZE -4,660 0,130 Ditolak 

5 ACEXP 17,060 0,159 Ditolak 

    

Berdasarkan pada tabel 4.10. di atas maka dapat diartikan bahwa 

nilai konstanta yaitu sebesar 126,922, menunjukkan bahwa variabel audit 

report lag tanpa dipengaruhi oleh variabel independen akan bernilai 126,922.  

Berdasarkan tabel 4.10. menunjukkan bahwa hipotesis H1 yaitu 

kepemilikan manajerial (MO) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen  audit report lag (ARL) karena memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,949. Hal tersebut karena nilai signifikansi sebesar 0,949 lebih besar dari α = 

0,05. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan manajerial (MO) sebesar -

0,011 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memperpendek lamanya 

pembuatan laporan audit keuangan sebesar -0,011 namun nilai signifikansi 

sebesar 0,949 lebih besar dari α = 0,05 sehingga H1 ditolak atau kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Hipotesis H2 yaitu kepemilikan institusional (IO) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen  audit report lag (ARL) karena 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021. Hal tersebut karena nilai 

signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari α = 0,05. Koefisien regresi untuk 

variabel kepemilikan institusional (IO) sebesar -0,599 menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial memperpendek lamanya pembuatan laporan audit 



keuangan sebesar -0,599 sehingga H2 diterima atau kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Hipotesis H3 yaitu proporsi dewan komisaris independen (BIND) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen  audit report lag (ARL) 

karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,202. Hal tersebut karena nilai 

signifikansi sebesar 0,202 lebih besar dari α = 0,05. Koefisien regresi untuk 

variabel proporsi dewan komisaris independen (BIND) sebesar -45,752 

menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen memperpendek 

lamanya pembuatan laporan audit keuangan sebesar -45,752 namun nilai 

signifikansi sebesar 0,202 lebih besar dari α = 0,05 sehingga H3 ditolak atau 

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

Hipotesis H4 yaitu ukuran komite audit (ACSIZE) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen  audit report lag (ARL) karena 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,130. Hal tersebut karena nilai 

signifikansi sebesar 0,130 lebih besar dari α = 0,05. Koefisien regresi untuk 

variabel ukuran komite audit (ACSIZE) sebesar -4,660 menunjukkan bahwa 

ukuran komite audit memperpendek lamanya pembuatan laporan audit 

keuangan sebesar -4,660 namun nilai signifikansi sebesar 0,130 lebih besar 

dari α = 0,05 sehingga H4 ditolak atau ukuran komite audit tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

Hipotesis H5 yaitu kompetensi anggota komite audit (ACEXP) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen  audit report lag (ARL) 



karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,159. Hal tersebut karena nilai 

signifikansi sebesar 0,159 lebih besar dari α = 0,05.Koefisien regresi untuk 

variabel kompetensi anggota komite audit (ACEXP) sebesar 17,060 

menunjukkan bahwa memperpanjang lamanya pembuatan laporan audit 

keuangan sebesar 17,060 sehingga H5 ditolak atau kompetensi anggota 

komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag.    

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap  Audit Report Lag.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 yaitu 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap audit report lag, sehingga 

dapat disimpulkan H1 ditolak. Hal ini mungkin dikarenakan rata-rata 

persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajerial pada perusahaan 

tergolong rendah. Rendahnya persentase kepemilikan manajerial perusahaan 

mungkin mengakibatkan peranan pihak manajerial untuk melakukan 

pengawasan tidak terlalu besar atau tidak berpengaruh sebagai pemegang 

saham dalam menyeimbangkan  kepentingannya sebagai pemegang saham 

untuk mengatasi masalah keagenan. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Swami dan 

Latrini (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh 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. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh 

Budiasih dan Saputri (2014), Jumagiarti (2017),  Philo (2014), yang 

menyatakan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak manajerial 

perusahaan akan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan 

atau memperpendek audit report lag  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. Kepemilikan manajerial 

mendorong untuk memotivasi kinerja manajer dan pengambilan keputusan 

akan dilakukan dengan hati-hati karena menanggung kerugian jika salah 

dalam mengambil keputusan.  

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap  Audit Report Lag 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 yaitu 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap audit report lag, 

sehingga dapat disimpulkan H2 diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

semakin besar persentase tingkat kepemilikan institusional maka akan dapat 

memperpendek audit report lag. Hal tersebut mungkin dikarenakan rata-rata 

persentase kepemilikan saham pada perusahaan pertambangan pada penelitian 

tergolong cukup tinggi, sehingga dapat diartikan kemungkinan perusahaan 

mendapat tekanan dari pihak institusi lain yang menginvestasikan sahamnya 



dalam jumlah yang besar agar menyampaikan laporan keuangan auditan 

secara tepat waktu sehingga menimbulkan tingginya tingkat dalam 

mengawasi perusahaan yang diinvestasikan.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Swami dan Latrini 

(2013) dan Suparsada dan Putri (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag atau audit 

delay. Andriyani (2017) yang menyatakan bahwa 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.   

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh 

Philo (2014), Sukarman (2015) dan Mirtafianti (2016) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh negatif terhadap audit 

delay atau audit report lag.  

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap  Audit Report 

Lag 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H3 yaitu 

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag, sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak. Hal ini mungkin 

dikarenakan mayoritas proporsi dewan komisaris independen pada 



perusahaan pertambangan lebih kecil dari anggota dewan komisaris yang 

tidak independen sehingga  dewan komisaris indepeneden belum mampu 

melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap manajemen dan 

kemungkinan mengakibatkan oportunistik manajemen akan meningkat. Dari 

kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa pembentukan dewan komisaris 

independen hanya sebatas untuk memenuhi formalitasregulasi saja. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 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. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh 

Swami dan Latrini (2013), Adrian (2015) menyatakan bahwa dewan 

komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Dan penelitian Adriyani (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris 

independen berpengaruh terhadap internet financial reporting. 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. 

 

 



4. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap  Audit Report Lag 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H4 yaitu ukuran 

komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag, sehingga dapat 

disimpulkan H4 ditolak. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan karena 

besarnya ukuran anggota komite audit menimbulkan kesulitan pembentukan 

koordinasi yang baik antar anggota komite audit. Dan kesulitan membentuk 

jaringan komunikasi yang baik dalam pengambilan keputusan atau mufakat 

dari keterlibatan besarnya ukuran komite audit karena kemungkinan adanya 

interpretasi yang berbeda-beda dari setiap anggota komite audit. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa diduga ukuran  komite audit masih belum efektif 

melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga kurang dapat membantu auditor 

eksternal dalam mempercepat proses laporan keuangan auditannya. Alasan 

lain ialah pembentukan komite audit pada perusahaan masih sebatas untuk 

mematuhi regulasi yang ditetapkan OJK.  

Hasil penelitian ini didukung oleh Swami dan Latrini (2013), 

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. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh 

Wijaya (2010), Aritonang (2016), Pratama (2017) dalam penelitiannya yang 

mengungkapkan bahwa 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.  

5. Pengaruh Kompetensi Anggota Komite Audit terhadap Audit Report Lag      

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H5 yaitu 

kompetensi anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag, sehingga dapat disimpulkan H5 ditolak. Hal tersebut dapat terjadi 

kemungkinan besarnya proporsi komite audit yang kompeten atau berlatar 

belakang pendidikan akuntansi dan keuangan tidak menjamin untuk 

memperpendek audit report lag. Hal tersebut diduga kurangnya pemahaman 

dan pengalaman pada sektor pertambangan bagi anggota komite audit yang 

kompeten. Disisi lain penerapan akuntansi pertambangan tergolong cukup 

rumit daripada penerapan akuntansi sektor lainnya karena sifat dan 

karakteristik antara sektor pertambangan dan sektor lainnya berbeda pula 

sehingga adanya perlakuan akuntansi khusus untuk sektor pertambangan 

terutama perlakuan akuntansi biaya eksplorasi, pengembangan dan 

konstruksi, produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Naimi (2010) dan Pratama 

(2017) menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak memiliki pengaruh 

yang 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. 



Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh 

Wardhani (2013), Wijaya (2010), Lay (2015) menyatakan bahwa kompetensi 

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. 

 

 



 
 

 
 

 


