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ABSTRAKSI 

 

Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu 

penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada 

Bapepam juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan 

keuangan itu sendiri. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, jenis pendapat auditor, ukuran KAP dan debt to equity 

ratio secara simultan maupun parsial terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 97 perusahaan. 

 Berdasarkan hasil analisis yang digunakan adalah alat statistik Regresi 

Linier Berganda, dengan menggunakan program SPSS versi 12.0 diperoleh 

kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis pendapat auditor, 

ukuran KAP dan debt to equity ratio secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap audit delay dengan tingkat signifikansi yang 

diperoleh dari uji F sebesar 0,056 lebih besar dari 0,05. Besarnya koefisien 

determinasi berganda (R
2
) adalah 0,110. Hal ini berarti persamaan tersebut 

mampu menjelaskan keragaman data tentang audit delay sebesar 11% dengan 

memperhatikan ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis pendapat auditor, ukuran 

KAP dan debt to equity ratio. Sedangkan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan diperoleh nilai signifikansi X1 

adalah 0,171, X2 sebesar 0,457, X3 adalah 0, 503, X4 sebesar 0,242 dan X5 adalah 

0,025. Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bariabel bebas yang 

mempunyai pengaruh dengan variabel terikat secara signifikan adalah debt to 

equity ratio, karena nilai signifikansinya adalah 0,025, yaitu lebih kecil dari 0,05. 

Sedangkan keempat variabel lainnya memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

Oleh karena itu, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada keempat 

variabel tersebut terhadap audit delay. 
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