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INTISARI 

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan 

merupakan aspek penting dalam laporan keuangan. Perusahaan yang mengalami 

keterlambatan dalam mempublikasi laporan keuangan tersebut dapat 

mengindikasikan masalah pada laporan keuangan emiten sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam penyelesaian audit. Penelitian ini berkaitan dengan 

teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal yang tidak 

selalu harmonis. Auditor bertindak sebagai pihak ketiga (mediator antara agen dan 

prinsipal) untuk menyampaikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang 

diberikan agen, sehingga kepercayaan prinsipal tidak disalahgunakan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai dengan 2018. Teknik 

pengambilan sampelnya dengan metode purposive sampling. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 25.  

Hasil penelitian ini menunjukan ukuran KAP berpengaruh negatif dan 

signifikan pada audit delay (hipotesis diterima), reputasi KAP berpengaruh positif 

dan signifikan pada audit delay (hipotesis ditolak), pergantian auditor 

berpengaruh positif dan signifikan pada audit delay (hipotesis diterima), komite 

audit berpengaruh positif dan signifikan pada audit delay (hipotesis ditolak), opini 

audit tidak berpengaruh signifikan pada audit delay (hipotesis ditolak).



xi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi 

dengan judul Ukuran KAP, Reputasi KAP, Pergantian Auditor, Komite 

Audit, dan Opini Audit Berpengaruh pada Audit Delay yang disusun sebagai 

syarat akademis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi  

Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang. 

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan 

dengan baik tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan, serta doa dari berbagai 

pihak selama penyusunan usulan penelitian skripsi ini berlangsung. oleh karena 

itu, dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultam Agung Semarang. 

2. Ibu Dr.Dra.Winarsih, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan sabar membimbing 

dan mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian 

skripsi ini. 

4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama 

belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



 
 

xii 
 

5. Kedua Orang Tuaku Tercinta, ibunda Titik Sugiharti dan ayahanda 

Winarno yang senantiasa mendoakan, membimbing dan mendukung baik 

secara moril maupun materil dengan penuh kasih sayang kepada saya 

dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Ridho dan kebahagiaan kalian 

adalah tujuan hidupku sebagai putri yang kalian besarkan dengan air mata 

kebahagiaan dan penuh pengorbanan. 

6. Kakakku tersayang Dea Yulita Winastiti yang rela mengalah dalam segala 

hal dan yang tiada hentinya memberikan semangat dan memberi motivasi 

sehingga usulan penelitian dapat terselesaikan. 

7. Sahabatku Abel, Alfi, Alif, Ajeng, Adel, Nanda, Naufal, Riko, dan Ridwan 

yang selalu membantu, mendukung, memotivasi, memberi semangat, serta 

doa yang tulus dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti 

harapkan. Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 

semua pihak yang berkepentingan. 

Semarang, 18 Februari 2020 

 

Adelia Novita Winastiti 

NIM. 31401606289 

 

 

 

 

 

 


