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Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi 
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Tahun 2013-2015)”, memiliki tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran 

perusahaan, solvabilitas, laba rugi operasi, opini auditor, dan ukuran KAP terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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