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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1Teori Keagenan 

Teori agensi merupakan teori yang digunakan oleh perusahaan untuk 

melihat hubungan manajemen dan pemilik modal terhadap proses menjalankan 

bisnisnya. Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) 

mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa yang kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Ketika 

pemegang saham menunjuk manajer atau agent sebagai pengelola dan pengambil 

keputusan bagi perusahaan, maka pada saat itulah hubungan keagenan muncul. 

Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa masalah agensi disebabkan 

karena terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan 

agen. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan akibat distribusi 

informasi yang tidak merata dia antara prinsipal dan agen. Permasalahan yang 

timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent disebut 

dengan agency problems. Ada dua macam agency problems yaitu: 

1. Moral hazard, adalah suatu keadaan ketika pemegang saham 

sebagai principal tidak dapat melakukan pengamatan secara detail 

apakah manajemen sebagai agen sudah membuat keputusan secara 

tepat, dan 
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2. Adverse selection, adalah suatu keadaan ketika seorang agen 

membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh principal dimana 

hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. 

Principal dalam hal ini tidak bisa mengecek apakah informasi hasil 

pengamatanagent telah dipakai dengan baik untuk membuat 

keputusan yang baik sesuai kepentingan dan kebutuhan principal. 

Hubungan teori keagenan sangat erat dengan Audit Report Lag. 

Implementasi teori keagenan berupa kontrak kerja yang mengatur posisi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimumkan utilitas. Agen 

diharapkan bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan prinsipal. 

Prinsipal akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai 

kontrak kerja optimal.  

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perusahan bertindak sebagai 

principal, auditor dan pihak yang memberikan Accounting Outsourcing adalah 

bertindak sebagai agen. Agar tidak terjadi konflik keagenan maka perusahaan 

yang bertidak sebagai principal harus memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh 

auditor dan pihak yang memberikan jasa akuntansi serta memberikan insentif 

yang sesuai dengan kesepakatan bersama dari masing-masing pihak. Begitu pula 

auditor dan pihak yang memberikan jasa akuntansi yang bertidak sebagai agen 

harus dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan memberikan hasil yang 

memuaskan kepada perusahaan atau klien yang menggunakan jasa mereka 

sehingga kepentingan masing-masing pihak akan terpenuhi. 
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2.1.2 Teori Sinyal 

Signalling Theory atau teori sinyal adalah teori yang menyebut suatu pihak 

(agent) menyampaikan informasi tentang dirinya sendiri kepada pihak lain 

(principal) (Connelly, 2012). Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan 

informasi pada pengungkapan suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi 

investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu 

pengungkapan dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi 

pasar, yaitu dapat berupa kenaikan harga saham, maka pengungkapan tersebut 

merupakan sinyal positif. Namun apabila pengungkapan tersebut memberikan 

dampak negatif, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal negatif. 

(Wijayanti, 2011). 

Signalling theory menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang 

memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk 

menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor untuk memicu reaksi 

pasar berupa kenaikan harga saham perusahaannya. Hal positif dalam teori 

sinyal dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan 

membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki “good news” 

dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang 

bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja 

keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar (Dwiyanti, 

2010). 

Perusahaan yang menyelesaikan laporan keuanganya tepat waktu maka 

akan mendapat pandangan yang baik bagi masyarakat dan juga para investor. 
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Dengan demikian perusahaan yang Audit Report Lag memiliki waktu yang 

singkat maka akan memberikan sinyal baik kepada pihak luar sebaliknya, 

perusahaan yang memiliki Audit Report Lag yang Panjang maka akan 

memberikan sinyal buruk kepada pihak luar. Dengan demikian maka penilaian 

masyarakat dan keinginan investor untuk berinvestasi akan berkurang kepada 

perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu perusahaan atau pihak yang dapat melaporkan laporan 

keuangannya tepat waktu dan memiliki jangka waktu Audit Report Lag (ARL) 

yang singkat ingin segera menyampaikan informasi tersebut ke kalangan publik 

dengan tujuan menarik minat para investor untuk berinvestasi ke perusahaan 

mereka. Selain itu auditor dan pihak yang memberikan jasa akuntansi juga akan 

mendapat nama baik dan prestasi di mata publik karna dapat meneyelesaiakn 

tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, teori sinyal 

berhubungan dengan Audit Report Lag (ARL). 

2.1.3Audit Report Lag  

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan masalah umum 

dan penting dalam pelaporan keuangan beberapa tahun terakhir ini. Ketepatan 

waktu meningkatkan kegunaan informasi akuntansi dan menjadi elemen penting 

untuk menilai kualitas laporan keuangan di negara-negara berkembang (Leventis 

et al., 2005). Dengan alasan tersebut penyajian laporan keuangan tepat waktu 

menjadi syarat karakteristik kualitatif penyajian laporan keuangan dalam standar 

akuntansi yang berlaku di beberapa negara (Eghlaiow, 2012). Investor memiliki 

kepentingan terhadap penyajian laporan keuangan tepat waktu. Kepentingan 
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tersebut ditujukan pada nilai ekonomis dari informasi yang terkandung pada 

laporan keuangan. 

Keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan akan menurunkan 

kegunaan dan nilai ekonomis dari suatu informasi (Apadore dan Noor, 2015). 

Penekanan jangka waktu Audit Report Lag memegang peranan penting dalam 

penyajian laporan keuangan tepat waktu. Untuk itu penelitian terkait variabel yang 

berpengaruh terhadap Audit Report Lag menjadi penting guna menemukan 

strategi bagi pengawas pasar modal dalam mengurangi ketidaktepatan penyajian 

laporan keuangan dan bahan evaluasi bagi investor dalam memilih ke perusahaan 

mana investasinya akan ditujukan. 

Audit Report Lag adalah rentang waktu penyelesaian audit dari tanggal 

tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan 

audit (Afify, 2009). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang telah 

diaudit di Indonsia telah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan dalam Bab III 

Penyampaian Laporan Tahunan  Pasal 7 bagian satu (1) Emiten atau Perusahaan 

Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.    

2.1.4 Accounting Outsourcing 

Accounting Outsourcing atau jasa pembukuan adalah jasa yang diberikan 

oleh pihak luar dalam proses pelaksanaan akuntansi suatu perusahaan atau klien 

yang membutuhkan jasa akuntansi dalam proses pembukuannya. Jasa akuntansi 

dapat diberikan oleh Kantor Jasa Akuntansi dan juga Kantor Akuntan Publik. 

Dalam pelaksanaanya jasa akuntansi bisa dilakukan secara langsung ke 
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perusahaan, secara online, atau dikerjakan di KJA dan KAP yang bersangkutan 

tergantung dari kebutuhan dan kesepakatan yang dilakukan.  

Pihak yang memberikan jasa akuntansi harus memenuhi syarat yang 

diperlukan agar dapat memberikan jasa mereka kepada perusahaan atau klien 

mereka seperti sertifikat akuntan publik, izin memberikan jasa akuntansi, prosedur 

dan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta hal-

hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa akuntansi tersebut 

kepada perusahaan atau klien yang membutuhkan. 

 Perspektif Resiko yang Dikurangi 

Perspektif pengurangan resiko ketika perusahaan menggunakan 

Accounting Outsourcing adalah karena pelaksanaan akuntansi telah dikerjakan 

oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang akuntansi. Sehingga laporan yang 

dihasilkan tentu sedikit memiliki kesahalan. Oleh sebab itu laporan yang 

dihasilkan memiliki resiko kesalahan yang sedikit. Selain itu menurut (Dogainer 

2005)  menegaskan bahwa pelayanan luar atau Accounting Outsourcing mungkin 

memiliki proses kontrol yang lebih baik.  

Karena resiko salah saji yang sedikit atau berkurang, maka auditor internal 

tidak perlu lama-lama dalam memeriksa laporan keuangannya. Sehingga itu juga 

akan mengurangi waktu dalam mengaudit dan ini akan berdampak negatif 

terhadap Audit Report Lag. 

 Perspektif Koordinasi yang Meningkat 

selain perspektif resiko yang dapat dikurangi ada hal lain yang mungkin 

saja dapat terjadi bila kita menggunakan Accounting Outsourcing yaitu 
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meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar pihak yang bersangkutan dengan 

proses audit. Karena perusahaan menggunakan jasa pelayanan luar dalam 

menyusun laporannya maka ada pihak yang bertambah dalam pelaksanaan audit. 

Dengan bertambahnya pihak tentu membutuhkan banyak koordinasi dan 

komunikasi diantara pihak-pihak tersebut. Dan ini bukanlah hal yang mudah 

karena masing-masing pihak bisa saja memiliki kepentingan lain yang mendesak 

selain proses pengauditan perusahaan. Karena itu dengan banyaknya koordinasi 

dan komunikasi maka akan menambah waktu dalam proses pengauditan dan ini 

akan berdampak positif terhadap Audit Report Lag. 

2.1.5 Pihak yang Memberikan Accounting Outsourcing 

 Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Kantor akuntan publik (KAP) merupakan bentuk organisasi akuntan 

publik yang memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan untuk 

melakukan usaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan 

publik (Rachmawati, 2008).  Jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik 

diantaranya adalah: 

 Jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan 

keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan ptospektifm 

pemeriksaan atas laporan keuangan informasi keuangan proforma, 

review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya. 

 Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan 

akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan 

konsultasi. 
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Untuk jasa akuntansi yang diberikan oleh Kantor Akuntansi Publik dalam 

penelitian ini adalah jasa non-atestasi dimana dalam jasa ini termasuk jasa 

Accounting Outsourcing yaitu pembuatan laporan keuangan perusahaan 

dilakukan oleh pihak Kantor Akuntan Publik. Dalam kasus ini pihak KAP yang 

memberikan jasa keuangan kepada klien tidak boleh melakukan pengauditan 

pada klien, pengauditan harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik lain. 

 Kantor Jasa Akuntansi 

Kantor Jasa Akuntansi merupakan badan usaha yang memberikan Jasa 

Akuntansi seperti Jasa Pembukuan, Jasa Kompilasi Laporan Keuangan, Jasa 

Manajemen, Jasa Perpajakan, Jasa Prosedur yang disepakati atas informasi 

keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Jasa yang diberikan oleh Kantor 

Jasa Akuntansi dalam penelitian  ini jelas adalah jasa pembukuan yang dilakukan 

oleh Kantor Jasa Akuntansi untuk klien. Dimana pembukuan klien dilakukan 

sepenuhnya oleh Kantor Jasa Akuntansi. Oleh sebab itu kemungkinan akuntansi 

Outsorrcing dapat mempengaruhi Audit Report Lag adalah karna peningkatan 

komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak luar. 

Di Indonesia perkembangan Kantor Jasa Akuntansi mulai berkembang 

dengan Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 

tentang Akuntan Beregister Negara membuktikan adanya perhatian pemerintah 

dalam perlindungan terhadap kepentingan publik, pembinaan terhadap profesi 

akuntan dan mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia untuk 

menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global. Jika Kantor Akuntan 

Publik (KAP) merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.  



 18 

Kini para Akuntan dapat memberikan jasa akuntansi bagi kepentingan 

publik dengan bernaung dalam badan usaha yang berdasarkan PMK disebut 

Kantor Jasa Akuntansi (KJA). KJA dapat berbentuk usaha: (1) Perseorangan; (2) 

Persekutuan Perdata; (3) Firma; (4) Koperasi; atau (5) perseroan terbatas. Pada 

akhir tahun 2015, jumlah izin KJA yang telah diterbitakan oleh Kementerian 

Keuangan -- dalam hal ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) -- 

sebanyak 115 KJA. Jumlah ini didominasi oleh KJA berbentuk perseorangan. 

2.1.5 Total aset 

 Total aset digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan itu sendiri. 

Besar kecilnya perusahaan juga dipengaruhi kompleksitas operasional, variabel 

dan intensitas transaksi perusahaan. Semakin besar nilai aktiva perusahaan maka 

akan swmakin pendek Audit Report Lag dan begitu pula sebaliknya. Perusahaan 

besar juga telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai sehingga 

memudahkan proses audit (Subekti dan Widiyanti 2004).  

 Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan besar atau large firm. Perusahaan besar adalah perusahaan 

yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk 

tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar per 

tahun. 

2. Perusahaan menengah atau medium firm. Perusahaan menengah adalah 

perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk 
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tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar Rp 1 Milyar 

dan kurang dari Rp 50 Milyar per tahun. 

3. Perusahaan kecil atau small firm. Perusahaan kecil adalah perusahaan 

yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak 

termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 

1 Milyar per tahun.  

Boyton dan Kell dalam Halim (2000), menyatakan bahwa Audit Report 

Lag akan semakin panjang apabila ukuran perusahaan yang akan diaudit semakin 

besar. Yang artinya perusahaan dengan total aset yang besar akan memerlukan 

waktu audit yang lebih panjang. Hal itu dapat terjadi karena perusahaan besar 

memerlukan jumlah auditor yang lebih banyak dan kehati-hatian yang tinggi 

dalam menyusun laporan keuangan. Perusahaan besar cenderung akan 

menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, perusahaan besar 

mendapatkan pengawasan yang ketat dari investor, regulator, dan sorotan 

masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan besar melaporkan laporan keuangan 

auditannya lebih cepat ke publik. 

Dalam teori kepatuhan, perusahaan dengan ukuran besar akan lebih 

mematuhi peraturan yang dibuat oleh Bapepam karena adanya reputasi dari 

perusahaan yang perlu dijaga, atau keharusan yang berdasarkan morality. 

2.2 PANDANGAN ISLAM 

Sebuah informasi yang kita terima dari orang lain hendaknya kite 

memeriksa terlebih dahulu tentang kebenaran informasi tersebut. Seperti laporan 



 20 

keuangan yang menjadi informasi tentang keadaan laporan keuangan suatu 

perusahaan atau Lembaga, sebelum informasi itu digunakan bagi pihak-pihak 

yang membutuhkannya seperti para pemilik modal, investor, karyawan, atau 

masyarakat luas maka kebenaran informasi laporan keuangan yang disampaikan 

harus terlebih dahulu diperiksa kebenarannya, apakah informasi laporan keuangan 

tersebut telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum sehingga 

laporan keuangan tersebut dapat digunakan dan dipahami semua pihak., 

penjelasan ini sejalan dengan surat Al-Hujurat ayat 6: 

                                                                                                                                                             

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.  

Selain agar dapat digunakan oleh semua pihak, pemeriksaan laporan 

keuangan dilakukan agar tidak terjadi masalah dimasa yang akan datang. Seperti 

kecurangan dan penyalahgunaan laporan keuangan. Dengan adanya informasi 

yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum serta sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya maka informasi tersebut tidak akan disalahgunakan 

untuk melakukan kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 

2.3 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian yang berkaitan dengan Audit Report Lag telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan Audit Report 

Lag yang berhubungan dengan penelitian ini. 



 21 

 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Penulis Variabel Hasil Penelitian 

1 

 

Accounting 

Outourcing and 

Report Lag 

Charles P. 

Cullinan 

and 

Xiaochuan 

Zheng 

(2016) 

 X1 : Accounting 

Outsourcing 

Y : Audit Report Lag 

Adanya pengaruh 

positif antara 

outsourcing dan Audit 

Report Lag. Hal ini 

dikarenakan, 

meningkatkatnya 

komunikasi dan 

koordinasi antara 

pihak manajemen, 

auditor eksternal dan 

penyedia jasa 

akuntansi dalam 

proses pelaksanaan 

akuntansi. 

2 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Audit Report Lag 

pada perusahaan 

yang terdaftar di 

bursa efek 

Indonesia 

Meylisa 

Januari 

Iskandar, 

dan 

Estralita 

Trisnawati 

X1 : Total Aset 

X2 : Klasifikasi Industri 

X3 : Laba atau Rugi 

X4 :Opini Audit 

X5 : Ukuran KAP 

Y : Audit Report Lag 

Total aset, klasifikasi 

industry, laba atau 

rugi tahun berjalan, 

opini audit, ukuran 

kantor akuntan, dan 

debt proportion yang 

dapat mempengaruhi 

Audit Report Lag 

3 

Correlates of Co-

sourcing/Out-

sourcing of 

Internal Audit 

Activities 

Mohamma

d 

Abdolmoh

amdi, 

(2011) 

X1 : Value-added 

activity, 

X2 : missing skill sets 

X3 :  audit staff 

vacancies 

Y : Outsourcing 

Dalam penelitian ini 

Outsourcing dalam 

aktivitas audit internal 

berpengaruh negative 

terhadap aktivitas yang  

bertambah di perusahaan, 

sedangkan outsourcing 

dalam aktivitas audit 

internal berepngaruh 

positif terhadap hilangnya 

keahlian auditor dan 

kekosongan auditor 

internal di perusahaan 

4 Obtaining James  X1 : Service   Hasil dari penelitian 
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Assurance for 

Financial 

Statement Audits 

and Control Audits 

when Aspects of 

the Financial 

Reporting Process 

are Outsourced 

Bierstaker, 

Long 

Chen, 

Margaret 

H. Christ, 

Matthew 

Ege, 

Natalia 

Mintchik 

(2012) 

Organizations 

X2 : Outsourcing 

Y : Audit Report Lag 

ini adalah auditor 

eksternal sering kali 

tidak menggunakan 

prosedur yang benar 

sebelum 

mengandalkan kontrol 

yang dikelola oleh 

organisasi layanan 

5 

Faktor-faktor 

yang 

Berpengaruh 

Terhadap Audit 

Report Lag pada 

Perusahaan 

Manufaktur  

Brian 

Pramaharj

an, 2015 

X1 : Profitabilitas  

X2 : Solvabilitas 

 X3 : Jumlah Komite 

Audit 

 X4 : Ukuran Perusahaan  

 X5 : Ukuran KAP 

Y :  Audit Report Lag 

Dalam penelitian ini 

hanya solvabilitas 

yang berpengaruh 

positif sedangkan 

provitabilitas, jumlah 

komite audit, ukuran 

perusahaan, dan 

ukuran KAP 

berpengaruh negatif 

terhadap Audit Report 

Lag 

6 

Pengaruh Umur 

Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Reputasi Auditor, 

Dan Pergantian 

Auditor Terhadap 

Audit Report Lag 

Widhiasari 
Ketut , 

2016 

X1 : Umur Perusahaan 

X2 : Ukuran Perusahaan 

X3 : Reputasi Auditor 

X4 :Pergantian Auditor 
  Y : Audit Report Lag 

Hasil dalam penelitian 

ini umur perusahaan 

berpengaruh negatif,  

Ukuran Perusahaan, 

Reputasi Auditor, Dan 

Pergantian Auditor tidak 

berpengaruh Terhadap 

Audit Report Lag 

(Sumber: data yang diolah tahun 2018)  

2.4 KERANGKA PEMIKIRAN 

Audit Report Lag dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu 

Accounting Outsourcing dan Total Aset. Dari landasan teori tersebut, dapat dibuat 

kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Desain Penelitian 

Variabel Independen  

 H1 Variabel Dependen 

     

 H2 

        

                
 
 
Parsial  =   
 
Simultan  =     

 

 

2.5 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.5.1 Pengaruh Accounting Outsourcing terhadap Audit Report Lag   

Dalam proses pelaksanaan audit tentunya ada hal-hal yang akan membuat 

proses pelaksanaannya terganggu sehingga tidak bisa tepat waktu dalam 

melaporkan laporan audit perusahaan tersebut. Salah satu hal yang membuat 

pelaporan audit itu terlambat adalah Accounting Outsourcing. Hal ini 

dikarenakan meningkatnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang 

berhubungan dengan proses pelaksanaan pelaporan audit yaitu pihak manajemen, 

audit eksternal, dan penyedia jasa akuntansi. Penjelasan ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Charles P. Cullinan and Xiaochuan Zheng (2016) 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif antara outsourcing dan 

Accounting 
Outsourcing 

Audit Report Lag 

 (ARL) Total Aset 
 

(Sumber: data yang diolah tahun 2018) 
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Audit Report Lag. Dari penjelasan yang telah diuraikan maka hipotesis yang 

dapat diambil adalah: 

H1“Accounting Outsourcing berpengaruh terhadap Audit Report Lag 

(ARL)” 

2.5.2 Pengaruh Total Aset terhadap Audit Report Lag   

Faktor lain yang mempengaruhi Audit Report Lag adalah karakteristik 

dana keuangan yang dilihat dari salah satu karakternya yaitu total aset. Boyton 

dan Kell dalam Halim (2000), menyatakan bahwa Audit Report Lag akan semakin 

panjang apabila ukuran perusahaan yang akan diaudit semakin besar.  Yang 

artinya perusahaan dengan total aset yang besar akan memerlukan waktu audit 

yang lebih panjang. Hal itu dapat terjadi karena perusahaan besar memerlukan 

jumlah auditor yang lebih banyak dan kehati-hatian yang tinggi dalam menyusun 

laporan keuangan. Selain itu perusahaan besar cenderung akan menyelesaikan 

proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, perusahaan besar mendapatkan 

pengawasan yang ketat dari investor, regulator, dan sorotan masyarakat. Oleh 

karena itu, perusahaan besar melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat 

ke publik. Dalam teori kepatuhan, perusahaan dengan ukuran besar akan lebih 

mematuhi peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena 

adanya reputasi dari perusahaan yang perlu dijaga, atau keharusan yang 

berdasarkan morality. Jadi bila dilihat dari total aset perusahaan maka pengaruhya 

terhadap Audit Report Lag (ARL) dapat mempersingkat atau memperlangmat 

jangka waktunya tergantung dari hasil data penelitian yang dilakukan. Dari uraian 
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yang telah diberikan mengenai karakteristik dana keuangan maka hipotesis yang 

dapat diambil adalah: 

H2“Total Aset berpengaruh terhadap Audit Report Lag (ARL)” 

2.5.1 Pengaruh Accounting Outsourcing dan Total Aset secara simultan terhadap 

Audit Report Lag  

 Audit Report Lag dapat disebabkan berbagai hal, diantaranya adalah Acccounting 

Outsourcing dan juga total aset. Accounting Outsourcing atau yang dikenal dengan jasa 

akuntansi adalah jasa pembukuan atau pembuatan laporan keuangan kepada pihak luar 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien. Dalam proses pelaksanaan 

pemberian jasa akuntansi tentu ada hal-hal yang tidak terduga dapat terjadi 

sehingga dapat memperlambat penyelesaian laporan keuangan seperti komunikasi 

yang tidak lancar antara pihak klien dan pihak yang memberikan jasa akuntansi. 

Selain komunikasi dengan pihak yang memberikan jasa akuntansi klien juga harus 

berkominkasi dengan auditor yang memeriksa laporan keuangannya. Karena 

banyak pihak yang berhubungan maka hal tersebut dapat meningkatkan 

koordinasi komunikasi dalam penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit.  

 Selain Acconting Outsourcing hal lain yang dapat menyebabkan Audit 

Report Lag (ARL) adalah total aset. Total aset menunjukkan ukuran perusahaan 

itu sendiri. Perusahaan yang besar relative dapat menyelesaikan auditnya lebih 

cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena perusahaan yang besar 

memiliki sistem pengendalian yang lebih ketat serta tekanan yang lebih besar 

daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar juga memiliki peralatan yang lebih 

lengkap dan canggih untuk mendukung penyelesaian laporan keuangan mereka 

oleh karena itu rata-rata perusahaan yang lebih besar mempunyai rentang Audit 
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Report Lag (ARL) yang lebih singkat daripada perusahaan kecil. Dari pernyataan 

diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

H3”Accounting Outsourcing dan Total Aset berpengaruh terhadap Audit 

Report Lag (ARL)” 

 


