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ABSTRAK 

 

Serlie Royani Apriyadi. 201410315045. Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay ( Studi Empiris Pada 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 -2016 ). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan 

yang diukur dengan total asset, profitabilitas yang diukur dengan ROA dan 

solvabilitas yang diukur dengan DER baik secara parsial maupun secara simultan 

berpengaruh terhadap audit delay di perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2012 – 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dan metode yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan 

sampel sebanyak 140 perusahaan yang diolah menggunakan software spss versi 

22. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis berganda dengan uji 

asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi serta dengan uji hipotesis yaitu uji kofisien determinasi R2, uji t dan 

uji f. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa ukuran perusahaan secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap audit delay, profitabilitas secara parsial yang diukur 

dengan ROA tidak berpengaruh terhadap audit delay, serta solvabilitas secara 

parsial yang diukur dengan DER berpebengaruh positif terhadap audit delay. Dan 

secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas serta solvabilitas bersama-sama 

berpengaruh terhadap audit delay sebesar 18.9 %. 

Kata kunci : audit delay, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas 
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ABSTRACT 

 

Serlie Royani Apriyadi. 201410315045. Effect of Company Size, 

Profitability and Solvency on Delay Audit (Empirical Study on Mining Companies 

Listed on BEI Year 2012 -2016). 

This study objectives to analyze whether firm size measured by total 

assets, profitability measured by ROA and solvency measured by DER either 

partially or simultaneously affect the audit delay in the mining companies listed 

on the Stock Exchange 2012 - 2016. The data used in this study is secondary data 

and the method used is purposive sampling method with a sample of 140 

companies, are processed using software spss version 22. The research method 

used is the method of multiple analysis with the classical assumption test is the 

normality test, multicollinearity, heteroskedastisitas, and autocorrelation and by 

hypothesis test that is determination coefficient test of R2, t test and f test. The 

result of this research is that the firm size partially has no effect on audit delay, 

partial profitability measured by ROA has no effect on audit delay, and solvency 

partially as measured by DER have positive effect on audit delay. And 

simultaneously the size of the company, profitability and solvency together affect 

the audit delay of 18.9%. 

Keywords: audit delay, firm size, profitability, solvency. 
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