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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa
skripsi dengan judul :
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay : Studi Empiris Pada
Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta
benar-benar merupakan karya saya. Saya tidak mengambil sebagian atau seluruh
karya orang lain yang seolah-olah saya akui sebagai karya saya.
Apabila saya melakukan hal tersebut, maka gelar dan ijasah yang saya peroleh
dinyatakan batal dan saya akan kembalikan kepada Universitas Katolik
Soegijapranata.

Semarang, 09 Februari 2007
Yang menyatakan,

Bayu Prakoso
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Motto dan Persembahan
Meragukan kuasa Allah berarti sedang membuat hidupmu semakin parah..
Belajarlah mempercayai Allah, maka masalahmu pasti akan teratasi.. (Ibrani 13:8)
Cukuplah kasih karunia-Mu bagiku,
sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu nyata dihidupkan atasku.
When things go wrong as they sometimes will.
When the road you’re trudging seems all uphill.
When the funds are low and you want to smile, but you have to sigh.
When care is pressing you down a bit.
Rest if you must, but don’t you quit !!!
saat kau Jatuh.....Tenanglah sejenak.....Bangun kekuatan......
Bangkit dan ..... Berdirilah tegak, lalu ............ Maju kembali !!!!!
Your failure is not a reason for God to stop loving you,
just because, God loves you so much.
In every time... every place... each condition...
and ....everything
Give thanks to the Lord !!!

Skripsi ini ku persembahkan untuk :
Yang tercinta
Jesus Christus My Savior
Yang Terkasih
Mamah Hap yang telah “pergi”
Yang Tersayang
My Family dan My Friends
Yang Tercinta
Winda Sister, I Love U
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Abstrak
Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian proses audit yang diukur dari
tanggal penutupan tahun buku hingga dikeluarkannya laporan audit. Penelitian ini
dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel seperti ukuran
perusahaan, klasifikasi industri, reputasi auditor, tingkat profitabilitas, tingkat
leverage, dan opini audit terhadap audit delay.
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2002 sampai tahun 2004. Dimana untuk jumlah
sampel, di temukan sejumlah 317 perusahaan, dan untuk total observasi di temukan
sebanyak 766 perusahaan.
Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi audit delay. Sedangkan untuk uji
hipotesis hanya variabel klasifikasi auditor, tingkat profitabilitas, dan opini audit yang
berpengaruh terhadap audit delay.Variabel ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan
tingkat leverage tidak menunjukkan pengaru terhadap audit delay.
Keyword : Audit Delay, Ukuran Perusahaan, Klasifikasi Industri, Reputasi
Auditor, Tingkat Profitabilitas, Tingkat Leverage, Opini audit.
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Kata Pengantar
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan kuasa-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Audit Delay : Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di
Bursa Efek Jakarta” yang disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar
Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang.
Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dati budi baik,
bantuan serta dorongan serta perhatian dari berbagai pihak yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu, serta memberikan dorongan
dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima
kasih pada :
1. Bapak Sentot Suciarto A., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Theresia Dwi Hastuti, SE., MSi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan
dukungan, saran, dan dorongan bagi penulis untuk maju.
3. Ibu Yusni Waratuti, SE., MSi. selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsinya.
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4. Mamah Hap yang telah “pergi” dan Mak Hien yang telah mengkuliahkan dan
memberikan semangat agar dapat menyelesaikan kuliah.
5. Papi dan Mami, makasi buat doanya selama ini, sehingga saya dapat
menyelesaikan kuliah.
6. Cicik “Pe-pen” dan Koh “Etak”, serta adik-adik ku tersayang, dian dan indra
(nyo-nyo), makasi ya buat bantuannya selama ini. Aku sayang kalian.
7. Teman-teman ku di kampus, Ardian, Johan n Nanik, Bintang, Cornel, Hasto,
Mcd n Eva, Imam, Yessy, Desy “Tweety”, Siska, Kristin, Vina, Yenny, July
“Mbem” thanks ya buat semangatnya.
8. Cinta ku, Winda Sister, yang telah mendampingi, dan memberikan semangat
saat putus asa. Aku cinta kamu.
Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat dimasa mendatang baik untuk
penelitian yang selanjutnya dan di dunia kerja.

Semarang, 09 Februari 2007
Peneliti

Bayu Prakoso
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