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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh atas 

faktor tata kelola perusahaan, karakteristik auditor, dan karakteristik perusahaan 

terhadap keterlambatan laporan audit. Hasil akhir dari pengujian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa tipe auditor, kompleksitas perusahaan, dan solvabilitas 

membawa dampak signifikan positif bagi topik penelitian ini. Faktor yang 

membawa dampak signifikan negatif diantaranya opini audit, kinerja perusahaan, 

dan profitabilitas. Semua faktor tata kelola perusahaan yang berupa independensi 

dewan direksi, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, rapat komite audit, dan 

keahlian komite audit tidak memberi efek yang signifikan. 

Hasil dari uji koefisien determinasi menyimpulkan bahwa komponen-

komponen dari model penelitian mampu mendeskripsikan keterlambatan laporan 

audit sebesar 66,4916%. Pengaruh lainnya sejumlah 33,5084% dari keterlambatan 

laporan audit dipengaruhi oleh komponen-komponen yang tidak turut dijadikan 

objek penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal di bawah ini: 

1. Periode data penelitian yang dikumpulkan hanya 5 tahun, yaitu tahun 

2014 hingga 2018. Penelitian selama 5 tahun ini mencakup banyak 

perusahaan publik yang tidak menyajikan laporan keuangannya beserta 

laporan audit secara lengkap, sehingga harus dikeluarkan dari sampel. 

2. Penelitian hanya mengumpulkan data sekunder untuk menjalankan 

penelaahannya. 

3. Faktor-faktor lainnya yang juga ditemukan membawa dampak bagi topik 

penelitian ini, namun tidak dimasukkan ke dalam pengujian, hal ini dapat 

memberikan pengaruh terhadap hasil akhir regresi penelitian dalam 

menggambarkan kondisi entitas. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi sebagai masukan yang perlu disampaikan kepada peneliti 

berikutnya, yaitu: 

1. Ruang lingkup sampel dapat diperluas dengan menambah periode 

observasi maupun menambah perpaduan antar 2 negara seperti 

membandingkan Indonesia dan Malaysia, sehingga akan memperbanyak 

jumlah data sampel penelitian dan meningkatkan kesempatan untuk 

memperoleh gambaran keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

2. Mengkombinasikan data primer dan data sekunder untuk menemukan 

informasi penelitian yang tidak disampaikan dalam laporan tahunan, 

sehingga lebih mencerminkan kondisi perusahaan. 

3. Menambah faktor lainnya yang diperkirakan memberi pengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan laporan audit untuk meningkatkan 

kecocokan model. Variabel lainnya yaitu independensi komite audit 

(Mohamad-Nor et al., 2010; Apadore & Noor, 2013; Sultana et al., 2014; 

Setiawan & Nahumury, 2014; Aljaaidi et al., 2015; Nehme et al., 2015; 

Raweh et al., 2019), biaya audit (Modugu et al., 2012; Safinaz et al., 

2018), umur perusahaan (Dibia & Onweuchekwa, 2010; Mazkiyani & 

Handoyo, 2017; Akingunola et al., 2018; Basuony et al., 2016; Al-Tahat, 

2015), konsentrasi kepemilikan (Apadore & Noor, 2013; Setiawan & 

Nahumury, 2014; Hassan, 2016; Basuony et al., 2016; Sakka & Jarboui, 

2016; Khoufi & Khoufi, 2017), gender dewan (Handayani & Yustikasari, 

2017; Ishaq & Che-ahmad, 2018), kepemilikan institusional (Bemby et 

al., 2013; Sakka & Jarboui, 2016; Basuony et al., 2016; Alfraih, 2016; 

Handayani & Yustikasari, 2017), pergantian auditor (Handoyo & 

Maulana, 2019), dan lain sebagainya. 
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