
48 Universitas Internasional Batam

BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Pengkajian ini bertujuan menganalisa faktor-faktor komite audit yang

mempengaruhi terhadap keterlambatan audit. Adapun variabel yang digunakan

seperti Variabel independen yaitu dewan komisaris independen, ukuran komite

audit, kualifikasi komite audit, rapat komite audit, tipe auditor, auditor opinion,

ukuran perushaan dan kinerja perusahaan.maka penulis dapat menyimpulkan hasil

dari penelitian ini yaitu:

1. Dewan komisaris independen berdampak tidak signifikan pada

keterlambatan audit yang mengakibatkan berlawanan hasil hipotesis yang

didapat. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Ama dan Janson (1983), Sullivan (2000), Salleh et al.

(2006), Graves (1990). Sedangkan penelitian yang tidak konsisten adalah

Afify (2009) dan  Cohan et al. (2002)

2. Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap

keterlambatan audit yang sesuai hasil hipotesis yang didapat. Penelitian ini

konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naimi et al.

(2010) dan Abbott et al. (2004).

3. Kualifikasi komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap

keterlambatan audit yang sesuai hasil hipotesis yang didapat. Penelitian ini

konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naimi et al.

(2010) dan Abbott et al. (2004)
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4. Rapat komite audit berdampak signifikan negatif keterlambatan audit. Hal

ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat. Penelitian ini konsisten dengan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naimi et al. (2010), Rahmat et al.

(2009), Gendron (2010 dan Abbott et al. (2004).

5. Tipe auditor berpengaruh tidak signifikan terhadap keterlambatan audit.

Hal ini bertentangan dengan hipotesis yang dibuat. Penelitian ini konsisten

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afify (2009), Owunsu

Ansah dan Leventis (2006), Giroux dan McLellnd (2000).

6. Opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat. Penelitian ini konsisten

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Owusu dan Ansah

(2000), Halim (2000), Davies dan Whittred (2005), Petronila (2007), Ajmi

(2008), Lee dan Jahng (2008), Jaggi dan Tsui (1999), Hashim dan Rahman

(2011), dan Kartika (2011).

7. Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap keterlambatan

audit. Hal ini bertentangan dengan hipotesis yang dibuat. Penelitian ini

konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halim (2000),

Davies dan Whittred (2005), Petronila (2007), Ajmi (2008), Lee dan Jahng

(2008), Ponte et al. (2008), Kartika (2009), Tauringana et al. (2009),

Hashim dan Rahman (2011). Penelitian ini tidak konsisten oleh Afify

(2009), Nor, Shafie, dan Hussin (2010), Banimahd et al. (2012), Yaacob

dan Che-Ahmad (2012), Khalatbari et al. (2013), dan Pourali et al. (2013)
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8. Kinerja perusahaan berdampak signifikan negatif  pada keterlambatan

audit. yang sesuai hasil hipotesis yang didapat. Penelitian ini konsisten

oleh Afify (2009), Givoly dan Palmoon (1982) dan Ashton (1989).

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen seperti dewan

komisaris independen, ukuran komite audit, kualifikasi komite audit, rapat

komite audit, tipe auditor, auditor opinion, ukuran perushaan dan kinerja

perusahaan. Masih terdapat banyak variabel lain yang juga dapat

mempengaruhi keterlambatan audit.

2. Banyak perusahaan yang tidak mencantumkan pengembangan data.

3. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun,

yaitu 2011 sampai 2015.

5.3 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan setelah melakukan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperpanjang periode waktu pengkajian (lebih dari lima tahun) supaya

menghasilkan uji yang dapat memberikan gambaran yang tepat sesuai

observasi datanya.

2. Literatur-literatur pada Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

menggunakan referensi pendukung mengenai variabel yang berpengaruh

terhadap keterlambatan audit .
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