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ABSTRACT 

 

 

The researchaimed at testing whether the quality public accounting firm, 

company size, leverage, and auditor opinion influence the audit report lag. 

Population used in this research were mining companies listed in the Indonesia 

Stock Exchange in 2013-2017. The sample in this research were gathered using 

purposing sampling methode with 70 sample data. The analytical data method in 

this redearch are descriptive analysis, classic assumption test, multiple regression 

analysis, and hypothesis test. The result showed that the size of company and 

auditor opinion affect audit delay meanwhile the quality of public accounting firm 

and leverage not effect audit delay. 

 

Keywords: Audit Delay, The Quality of Size Public Accounting Firm (KAP), 

Company size, Leverage, Auditor Opinion. 
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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas KAP, ukuran 

perusahaan, leverage, dan opini auditor pada perusahaan sektor transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel 

dengan kriteria tertentu, di dapat data sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 

data. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, uji asumsi 

klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahan dan Opini Auditor berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay sedangkan kualitas KAP dan leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay.  

 

Kata kunci : Audit Delay, Kulitas KAP, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Opini 

Auditor. 
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INTISARI 

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan 

merupakan hal yang paling penting dan utama bagi perusahaan khususnya untuk 

memberikan kepastian informasi. Keterlambatan penyampaian informasi atas 

laporan keuangan auditan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan 

berakibat pada keraguan investor untuk menanamkan saham di perusahaan 

tersebut. Dalam keputusan Bapepam No. KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian 

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa Emiten wajib 

menyampaikan laporan tahunan paling lama 4(empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir. Perbedaan waktu antara tanggal pelaporan tutup buku pada laporan 

keuangan dengan tanggal pelaporan auditor independen menggambarkan lamanya 

rentang penyelesaian proses audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor 

independen disebut audit delay. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, umur listing, ukuran 

kantor akuntan publik dan Opini Auditor terhadap audit delay pada perusahaan 

sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013–2017. 

Metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan 

data sekunder berupa Laporan Keuangan Perusahaan Transportasi yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2017. 

Teknik analisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam pengujian asumsi klasik terdapat uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastistas. 

Sedangkan pada uji hipotesis terdapat analisis regresi dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda, Uji Statistik F, Koefisien Determinasi (Adjusted 

R²), dan Uji Statistik t. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan 

bantuan spss menunjukan hasil terjadi  normalitas data dan data terdistribusi 

normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi autokerelasi, tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berdasarkan Hasil Uji t  hasil dari t-hitung kualitas KAP 

sebesar 0.29 (Audit Delay > 0.05), t-hitung ukuran perusahaan sebesar 0.008 

(Audit Delay < 0.05), t-hitung leverage 0.151 (Audit Delay > 0.05), dan t-hitung 

Opini Auditor 0.019 (Audit Delay < 0.05). Hal ini menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan dan Opini Auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

sedangkan kualitas KAP dan levergae tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. 

Saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya supaya dapat 

menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi audit delay 

antara lain kualitas KAP, ukuranㅤperusahaan, leverageㅤdan Opini Auditor 

dikarenakan dari nilai Adjusted R
2
 yang sebesar 17.1% maka mengindikasikan 

masih ada 82.9% berupa variabel lain yang bisa mempengaruhi audit delay. Bagi 

pihak perusahaan harus bisa lebih memperhatikan ukuran perusahaan, leverage, 

dan Opini Auditor dikarenakan faktor inilah yang mempengaruhi audit delay 
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dalam hal penyelesaian laporan keuangan. Sedangkan bagi investor supaya lebih 

bisa memperhatikan leverage karena perusahaan yang memiliki tingkat leverage 

yang rendah perusahaan tersebut audit delaynya cenderung cepat. 
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