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ABSTRAK

Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dapat berpengaruh pada
nilai laporan keuangan tersebut. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan
dengan tanggal opini auditor dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang
lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor. Audit delay dapat
mempengaruhi ketepatan waktu informasi yang dipublikasikan sehingga akan
berdampak pada rekasi pasar terhadap keterlambatan informasi tersebut dan juga
dapat mempengaruhi ketidakpastian keputusan yang berdasarkan pada informasi yang
dipublikasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yaitu, tingkat
profitabilitas (ROA), leverage (DER), ukuran perusahaan (LOG_ASET), umur listing
(AGE), opini auditor (OPAD), kualitas auditor (KULAD), struktur kepemilikan pihak
luar (OUTSIDER), item-item luar biasa dan/atau kontinjensi (EXTRA), kompleksitas
operasi (OPERA). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2006, dengan jumlah sampel sebesar
246 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda ditemukan
bukti empiris bahwa variabel tingkat profitabilitas (ROA), umur listing (AGE),
kualitas auditor (KULAD), item-item luar biasa dan/atau kontinjensi (EXTRA) secara
signifikan berpengaruh terhadap audit delay dan mempunyai tanda yang sesuai
dengan teori atau logika, sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan (LOG_ASET)
secara signifikan berpengaruh terhadap audit delay tetapi mempunyai tanda yang
tidak sesuai dengan teori atau logika. Untuk variabel leverage (DER), opini auditor
(OPAD), struktur kepemilikan luar (OUTSIDER) dan kompleksitas operasi (OPERA)
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay dan mempunyai tanda yang
sesuai dengan teori atau logika.

Keywords : audit delay, tingkat profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, umur
listing, opini auditor, kualitas auditor, struktur kepemilikan pihak luar,
item-item luar biasa dan/atau kontinjensi, kompleksitas operasi
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