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ABSTRAK 

 
Muhammad Nurul Abdillah (1520210163). Analisis Audit Report Lag Terhadap 

Karakteristik  Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 

2015-2017. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, ukuran KAP, dan jenis industri merupakan faktor yang mempengaruhi 

audit report lag pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index(JII). 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2017. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah puposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 54 perusahaan. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda.  

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk variable ukuran perusahaan  pengujian 

satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar α =0.5 dan dengan derajat 

kebebasan df (N-k-1) = 34-4-1 = 29  diperoleh t tabel = ± 1691 Maka kaidah 

pengambilan keputusannya adalah, dikatakan  berpengaruh jika nilai t- hitung lebih 

kecil dari t- tabel. Hasil perhitungan diperoleh nilai t- hitung sebesar 0,125. Dengan 

demikian t- hitung kecil lebih dari t- tabel (0,125<1,691), sehingga H1 ditolak.   

Berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,902 yang lebih besar dari 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap 

audit report lag. Uji statistik t untuk variable pengujian satu sisi yang menggunakan 

tingkat signifikan sebesar α =0.5 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) =34-4-1 = 

29 diperoleh t tabel = 1,691. Karena nilai t hitung bernilai negatif, maka kaidah 

pengambilan keputusannya adalah, dikatakan tidak berpengaruh jika nilai t- hitung 

lebih kecil dari t- tabel. Hasil perhitungan diperoleh nilai t- hitung sebesar -1,663. 

Dengan demikian t- hitung kurang dari t- tabel (-1.663>1,691), sehingga H2 

diterima. Berdasarkan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan 

sebesar α =0.5 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) = 34-4-1 = 29 diperoleh t 

tabel = ±1,691. Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 2.839. Dengan 

demikian t hitung lebih besar dari t-tabel (2.839>1,676), sehingga H3 diterima  . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP nilai koefisien signifikansi  

sebesar  0,009 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. Uji statistik t untuk variable 

jenis industri. pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar α =0.5 

dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) = 34-4-1 = 29 diperoleh t tabel = ±1,676. 

Maka kaidah pengambilan keputusannya adalah, dikatakan berpengaruh jika nilai t- 

hitung lebih kecil dari t- tabel. Hasil perhitungan diperoleh nilai t- hitung sebesar 

1.436. Dengan demikian t- hitung lebih kecil dari t- tabel (1.436<1,676), sehingga H5 

ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel  Jenis Industri  nilai koefisien 

signifikansi  sebesar  0,163 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag 
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