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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Keterlambatan laporan audit didefinisikan sebagai waktu yang auditor 

gunakan dalam melaksanakan tugas audit serta laporan keuangan auditan suatu 

perusahaan. Ketepatan waktu menjadi salah satu karakteristik yang perlu 

diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Kualitas manfaat 

laporan keuangan dipengaruhi adanya ketepatan waktu perusahaan dalam 

menyajikan laporan keuangan. Ketepatan waktu yang dimaksud adalah berupa 

penyediaan informasi yang relevan terhadap jangka waktu pengambilan 

keputusan. Semakin lamanya keterlambatan laporan audit, maka kualitas dari 

informasi keuangan suatu perusahaan juga akan berkurang. 

Penelitian ini dilakukan guna menguji serta menganalisis bagaimana 

pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan pada keterlambatan 

laporan audit. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan positif 

kompleksitas perusahaan dan ukuran KAP terhadap keterlambatan laporan audit. 

Pengaruh signifikan negatif kepemilikan publik terhadap keterlambatan laporan 

audit juga dibuktikan dalam penelitian ini. Peneliti gagal membuktikan adanya 

pengaruh signifikan variabel ukuran perusahaan, ukuran dewan, konsentrasi 

kepemilikan serta ukuran komite audit terhadap keterlambatan laporan audit.  

 

5.2 Keterbatasan  

Keterbatasan yang ditemui peneliti dalam penelitian yakni: 

1. Keterbatasan sampel. Peneliti hanya melibatkan 468 perusahaan yang 

memenuhi kriteria. 

2. Penelitian ini hanya melibatkan variabel independen, seperti konsentrasi 

kepemilikan, kompleksitas perusahaan, ukuran dewan, kepemilikan 

publik, ukuran perusahaan, ukuran KAP, serta ukuran komite audit. 

Variabel diluar dari penelitian ini masih banyak yang mungkin mampu 

mempengaruhi keterlambatan laporan audit. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian yang mampu dijadikan pertimbangan bagi 

peneliti dengan topik yang sama dimasa mendatang adalah: 

1. Memperpanjang periode sampel penelitian dan melakukan perbandingan 

antar dua negara. Hal tersebut akan membantu peneliti untuk mengetahui 

pengaruh dependen terhadap dependen dalam jangka waktu panjang. 

2. Melakukan penambahan variabel lain yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi keterlambatan laporan audit dan masih jarang digunakan, 

sehingga penelitian selanjutnya akan lebih lengkap dalam mengetahui 

pengaruh variabel-variabel terhadap keterlambatan laporan audit. 

Variabel tersebut seperti independensi komite audit, profitabilitas, 

leverage, solvabilitas, dan variabel lainnya. 
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