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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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