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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Target dari penelitian ini adalah membuktikan pengaruh tata kelola 

perusahaan dan komite audit terhadap keterlambatan audit. Tata kelola perusahaan 

diwakili oleh leverage, return on equity, anak perusahaan, konsentrasi 

kepemilikan, dan independensi dewan direksi. Komite audit terdiri dari ukuran, 

independensi, rapat, dan keahlian komite audit. Penelitian ini juga memiliki 

beberapa variabel kontrol, diantaranya ukuran perusahaan, tipe auditor, dan 

profitabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on equity, konsentrasi 

kepemilikan, ukuran komite audit, rapat komite audit, keahlian komite audit, 

ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit. Anak perusahaan dan independensi dewan direksi 

berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit. Variabel leverage, 

independensi komite audit, dan tipe auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, seperti: 

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang menyajikan laporan tahunan dengan lengkap dari tahun 

2013 sampai 2017. Perusahaan di Indonesia masih terdapat perusahaan 
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yang tidak menyajikan laporan tahunan secara lengkap selama lima tahun 

berturut-turut. 

2. Variabel penelitian terbatas hanya pada tata kelola perusahaan dan 

karakteristik komite audit. Banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi keterlambatan audit yang tidak diteliti, terbukti dari nilai 

koefisien determinasi yang hanya berkisar 25%. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berbagai keterbatasan tersebut diharapkan dapat dihindari oleh peneliti 

selanjutnya. Rekomendasi yang dapat disampaikan, antara lain: 

1. Memperluas lingkup dan rentang waktu penelitian. Peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan perusahaan terbuka di Negara lain sebagai sampel 

penelitian. Rentang waktu juga dapat diperluas lebih dari lima tahun. 

2. Menambah variabel lain yang dinilai dapat memberikan pengaruh 

terhadap keterlambatan audit, seperti pos luar biasa (Leventis et al., 

2005), jenis industri (Alkhatib & Marji, 2012), posisi laba rugi 

perusahaan (Türel & Tuncay, 2013), periode tutup buku (Pham et al., 

2014), ukuran direksi (Daoud et al., 2015), opini audit (Khoufi & Khoufi, 

2018), dan lain sebagainya. 
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