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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,5176, dimana 

angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel 

kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan laporan 

audit, sehingga hipotesis tidak diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Zarkaysi (2008), Ridwan et al. (2015), 

dan Ulfa (2016). 

2. Variabel opini audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,5356, dimana angka 

tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel opini audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan laporan audit, sehingga 

hipotesis tidak diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Oyenike dan Olayinka (2016), Ridwan et al. (2015) dan 

Gunawan dan Sulistiawan (2018). 

3. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0385, 

dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel 

komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan laporan 

audit, sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012), Hanum dan Zulaikha (2013), 

Tiaras dan Wijaya (2015), dan Hanna dan Haryanto (2016). 
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4. Variabel kompleksitas bisnis memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0053, 

dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel 

kompleksitas bisnis berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan 

laporan audit, sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Khamoussi et al. (2016) dan Olsen dan 

Stekelberg (2016), yang menemukan adanya hubungan yang signifikan dan 

negatif antara umur CEO terhadap agresivitas pajak. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu, 

penelitian ini hanya mengambil sampel pada data perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terbatas pada periode selama lima 

tahun pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Sampel yang masih tidak lengkap 

dari laporan keuangan perusahaan yang banyak dihapus dikarenakan sebagian dari 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memenuhi kriteria – kriteria 

dalam penelitian sehingga jumlah sampel penelitian menjadi berkurang. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya 

 Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Menambahkan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap 

keterlambatan laporan audit dan dapat menghasilkan model penelitian yang 

lebih baik. 
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2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa model proksi 

keterlambatan laporan audit yang lain seperti CEO, tipe industri, kinerja 

perusahaan, dan konsentrasi kepemilikkan dengan upaya untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan hasil dari masing-masing model. 

3. Menambahkan lebih banyak literature lain sebagai referensi pendukung dalam 

melakukan penelitian ini, 
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