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MOTTO 

“Sabar tanpa batas, memaafkan tanpa menghitung,  

dan ikhlaslah tanpa mengharap imbalan apapun” 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
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INTISARI 

Salah satu kewajiban perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia adalah menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan 

laporan audit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengumumkan kepada 

masyarakat secara tepat waktu paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan. Semakin panjang waktu dalam proses audit, 

maka semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan terlambat menyampaikan 

laporan keuangan kepada OJK.  

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan auditan merupakan hal yang 

perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena sangat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Kepercayaan 

investor tergantung pada kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan 

melalui laporan keuangan yang diterbitkan. Dengan penyampaian informasi 

tersebut diharapkan pasar dapat merespon informasi sebagai sinyal baik atau 

buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu faktor utama yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyajian laporan keuangan auditan adalah lamanya waktu 

penyelesaian audit atau yang disebut dengan audit delay.  

Rumusan   masalah   dalam   penelitian  ini  adalah  “Bagaimana  pengaruh 

solvabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor, dan jenis industri terhadap audit 

delay pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018”.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling yaitu pengumpulan data dengan 
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pertimbangan tertentu dan menghasilkan sebanyak 112 sampel perusahaan. 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda 

dengan menggunakan SPSS versi 22. 

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini dapat diketahui bahwa 

variabel solvabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay, artinya semakin 

tinggi tingkat solvabilitas perusahaan maka audit delay akan semakin cepat. 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay, besar kecilnya 

perusahaan tidak mempengaruhi cepat lambatnya audit delay. Begitu juga dengan 

variabel opini auditor juga tidak berpengaruh terhadap audit delay karena 

perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion) belum tentu akan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

Begitu juga perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian 

(non  unqualified  opinion)  belum  dapat  dipastikan  akan  memperlambat  dalam  

penyampaian laporan keuangan. Variabel jenis industri berpengaruh negatif 

terhadap audit delay artinya perusahaan dengan jenis industri keuangan 

mempunyai audit delay lebih cepat daripada perusahaan non keuangan. 
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