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MOTTO
“ Hai orang-orang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu,
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar “
(Al-Baqarah : 153)
“ Waktu akan selalu berputar dengan irama yang sama, dan setiap detik yang hilang
akan tertulis menjadi cerita lama yang hanya akan jadi kenangan, manfaatkan lah
waktu yang kamu miliki sebaik-baiknya “
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ABSTRACT
The purpose of this research was to analyze the effect of company size,
profitability, leverage, the size public accounting firm ( KAP), subsidiaries, and audit
committee on audit delay in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock
Exchange (IDX) in 2015-2017. The sample in this research were gathered Purposive
Sampling with 207 sample data, which is using special criteria. The method of data
analysis in this study is multiple linear regression analysis. The result showed that
the company size has a significant negative effect on audit delay , profitability has a
significant negative effect on audit delay, leverage has a significant positive effect on
audit delay, and subsidiaries has a significant positive effect on audit delay, while the
size of KAP has no effect on audit delay and the audit committee has a significant
positive effect on audit delay

Keywords: Audit Delay, Company Characteristic and Audit Factor
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari ukuran
perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran kantor akuntan publik (KAP), anak
perusahaan, dan komite audit terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) tahun 2015-2017. Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel dengan
kriteria tertentu, data sampel dalam penelitian ini berjumlah 207 data. Metode analisis
data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Penelitian ini
menunjukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negtif signifikan terhadap
audit delay, profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap audit delay,
leverage berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, dan anak perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, sedangkan ukuran KAP tidak
memiliki pengaruh terhadap audit delay dan komite audit memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap audit delay.

Kata kunci : Audit Delay, Karakteristik Perusahaan dan Faktor Audit.
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INTISARI
Salah satu kendala perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat yaitu ketepatan waktu auditor
dalam menyelesaikan laporan auditnya. Auditor akan membutuhkan waktu yang lama
untuk menghasilkan laporan audit yang sesuai dengan harapan sehingga
menyebabkan audit delay meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap nilai informasi
yang terdapat dalam laporan keuangan akan menurun searah dengan semakin
banyaknya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh ukuran perusahaan,
profitabilitas, leverage, ukuran kantor akuntan publik (KAP), anak perusahaan dan
komite audit terhadap audit delay.
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Metode sampel dengan purposive sampling
dan di peroleh 207 sampel. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear
Berganda. Hasil Penelitian ini menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh negatif
signifikan terhadap audit delay, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap
audit delay, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, ukuran
KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay, anak perusahaan berpengaruh
positif signifikan terhadap audit delay dan komite audit berpengaruh positif
signifikan terhadap audit delay.
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