
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bermaksud mengkaji kemungkinan adanya pengaruh penting 

dari variabel independen berupa keahlian keuangan komite audit, independensi 

komite audit, ukuran komite audit, pertemuan komite audit, piagam komite audit, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, pergantian auditor, 

opini audit, koneksi politik, dan auditor spesialis industri pada variabel dependen 

yang tidak lain, merupakan keterlambatan audit. Sesuai dengan ulasan hasil 

pengujian variabel dengan sampel penelitian yang dipilih dengan kriteria tertentu 

pada bab 4 sebelumnya, maka hasil dari analisis penelitian yang diperoleh yakni: 

1. Adanya pengaruh signifikan dengan arah negatif dari ukuran komite audit, 

 profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada keterlambatan audit. 

2. Adanya pengaruh signifikan dengan arah positif dari opini audit pada 

 keterlambatan audit. 

3. Tidak terbuktinya pengaruh signifikan dari keahlian keuangan komite audit, 

 piagam komite audit, pertemuan komite audit, independensi komite audit, 

 konsentrasi kepemilikan, pergantian auditor, koneksi politik, dan auditor 

 spesialis industri pada keterlambatan audit. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Terdapat beberapa keterbatasan yang tidak bisa dihindari dari pelaksanaan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Banyaknya perusahaan-perusahaan di BEI yang tidak memiliki laporan 

 keuangan dan tahunan yang lengkap dihapus dari sampel sehingga data 

 yang diambil untuk dilakukan penelitian tidak semaksimal mungkin. 

2. Hanya sebatas 12 variabel yang terpakai dalam pengujian penelitian ini 

 sehingga membatasi wawasan informasi yang bisa diberikan. 

3. Terdapat 5 variabel bebas yang teruji dimana indikator pengukurannya 

 berskala nominal atau dummy bisa mengurangi keakuratan hasil.  
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4. Kurangnya sumber dan penunjang lainnya berkaitan dengan variabel 

 independen yang berpengaruh pada keterlambatan audit. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Berikut sejumlah rekomendasi yang bisa dipaparkan oleh penulis untuk 

penelitian yang dilakukan lebih lanjut, seperti: 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian yang 

 membandingkan keterlambatan audit pada beberapa negara yang beda. 

2. Pengembangan model penelitian dengan cara penambahan variabel bebas 

 lainnya yang memungkinkan adanya pengaruh penting pada keterlambatan 

 audit. 

3. Peneliti lain kedepannya diharapkan menggunakan variabel bebas yang 

 jumlahnya lebih banyak berskala rasio daripada pemakaian variabel dummy. 

4. Penggunaan sampel diluar BEI, sehingga bisa memunculkan kajian 

 kesimpulan yang lebih banyak, berbeda dan baru. 

5. Waktu penelitian bisa dilakukan dengan masa yang lebih panjang, yakni 

 melebihi 5 tahun. 

6. Mengumpulkan ulasan data landasan teori penunjang yang banyak sehingga 

 hasil analisis yang didapatkan dapat lebih maksimal. 
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