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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti 

empiris pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komplekstas Operasi Perusahaan 

(KOP), Reputasi KAP, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit 

Delay. Populasi peneitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Dengan metode purposive 

sampling diperoleh sampel sebanyak 315 data. Setelah uji outlier data yang 

digunakan sebanyak 297 data. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25.0. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Audit 

Delay. Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Audit Delay. 

Kompleksitas Operasi Perusahaan (KOP) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Audit Delay. Reputasi KAP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Audit 

Delay. Komite Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Audit Delay. 

Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Audit Delay. 

Kata Kunci: Karakteristik Perusahaan, Faktor Audit, Audit Delay 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze and obtain empirical evidence of the influence 

of Profitability, Leverage, Company Operational Complexes (KOP), KAP 

Reputation, Audit Committee, and Company Size on Audit Delay. The research 

population is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

(BEI) in 2016-2018. With the purposive sampling method a sample of 315 data 

was obtained. After the outlier test, the data used were 297 data. The technical 

analysis used is multiple linear regression analysis using SPSS version 25.0. The 

results of this study indicate that profitability has a significant negative effect on 

Audit Delay. Leverage does not have a significant positive effect on Audit Delay. 

The Complexity of Company Operations (KOP) has a significant positive effect on 

Audit Delay. KAP's reputation has no significant negative effect on Audit Delay. 

The Audit Committee has no significant negative effect on the Audit Delay. 

Company size has a significant negative effect on Audit Delay. 

Keywords: Company Characteristics, Audit Factors, Audit Delay 
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INTISARI 

 

Laporan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan oleh 

perusahaan yang telah go public kepada investor & masyarakat luas sehingga 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap reaksi 

pasar serta manfaat informasi yang disajikan menjadi berkurang. Salah satu 

penyebab perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

adalah lambatnya auditor dalam penyelesaian laporan auditnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh 

Profitabilitas, Leverage, Komplekstas Operasi Perusahaan (KOP), Reputasi KAP, 

Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay. Populasi penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang telah go public pada tahun 2016-2018 

yang diperoleh dari BEI melalui situs website www.idx.co.id . Dengan metode 

purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 315. Setelah uji outlier data yang 

digunakan sebanyak 297 data. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25.0. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Audit Delay. Leverage berpengaruh  

positif tidak signifikan terhadap Audit Delay. Kompleksitas Operasi Perusahaan 

(KOP) berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay. Reputasi KAP 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Audit Delay. Komite Audit 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Audit Delay. Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Audit Delay. 
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