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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Melihat dampak profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP, komite audit, opini 

auditor serta ukuran perusahaan selaku variabel independen terhadap variabel dependen 

audit delay merupakan tujuan dari penelitian ini dan berdasarkan hasil dari uji data, 

analisis dan pengkajian di bab IV kesimpulannya adalah: 

1. Profitabilitas tidak memberikan pengaruh pada audit delay. Tingginya tingkat 

profitabilitas mengindikasikan laba bersih yang tinggi, sehingga kepercayaan 

investor akan semakin meningkat namun bukan berarti perusahaan yang sedang 

mengalami kerugian atau keuntungan yang rendah tidak dapat dipercaya atau 

diragukan karena terdapat banyak faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut 

berada dalam keadaan tidak mendapatkan keuntungan. Pihak manajemen yang 

profesional akan tetap berusaha untuk menyajikan informasi secara aktual dan 

tepat waktu dalam kondisi apapun sehingga tingkat profitabilitas tidak berdampak 

pada audit delay (Srimindarti, 2008). 

2. Solvabilitas tidak berpengaruh pada audit delay. Kemampuan entitas dalam 

membayar kewajiban tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan 

keuangannya karena nilai solvabilitas atau leverage ratio lebih berguna untuk 

diketahuinya persentase aset yang didanai dengan kewajiban perusahaan.  

3. Reputasi KAP memberikan pengaruh kepada audit delay. Hasil uji menampilkan 

reputasi audit menjadi satu satunya variabel independen yang berpengaruh dalam 

penelitian ini yang sejalan terhadap penelitian yang diteliti oleh Iskandar dan 

Trisnawati (2010) didapatkan hasil bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif 

kepada audit delay. Hasil ini menunjukkan jika dibandingkan dengan KAP non 

The Big Four maka KAP dengan kerja sama bersama The Big Four akan lebih 

cepat menyelesaikan proses dan laporan auditnya. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena KAP besar umumnya mempunyai jumlah pegawai lebih 

banyak, sehingga prosedur pengevaluasian berjalan lebih efisien dan efektif. KAP 

aliansi The Big Four memiliki motivasi menjaga nama baik dengan menuntaskan 

proses pengauditan yang lebih singkat.  
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4. Komite audit tidak berpengaruh pada audit delay. Keberadaan komite audit 

terkadang hanyalah berfungsi sebagai pengawas sehingga tidak secara langsung 

mempengaruhi proses penyusunan dan audit atas laporan keuangan perusahaan. 

Keberadaan komite audit juga tidak menjamin terciptanya pengendalian internal 

yang lebih baik, jika anggota komite audit yang kurang profesional atau kurang 

kompeten dalam mendeteksi tindak kecurangan manajemen.  

5. Opini audit tidak memberikan pengaruh pada audit delay. Pemberian opini audit 

pada umumnya dilakukan pada tahap akhir sesudah laporan yang disajikan oleh 

perusahaan dievaluasi oleh auditor sehingga apapun hasil opini dari auditor tidak 

akan mempengaruhi audit delay (Ekawati & Sugara, 2015). 

6. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada audit delay. Perusahaan dengan skala 

kecil ataupun besar apabila memiliki faktor-faktor yang mendukung penyusunan 

laporan keuangan agar cepat selesai seperti karyawan yang berpengalaman dan 

handal maka laporan keuangan diperusahaan skala kecil, menengah maupun 

besar pun dapat menyelesaikan laporannya secara tepat waktu. (Al-Juaidi & Al-

Afifi, 2016)  

 

5.2 Keterbatasan 

Penulis menyadari masih terdapat batasan-batasan di penelitian ini, yaitu:  

1. Pengujian data ini didapatkan melalui data input sekunder yakni mengambil 

laporan keuangan masing-masing perusahaan pada website resmi idx dan website 

resmi perusahaan, akan tetapi terdapat beberapa perusahaan dalam daftar BEI 

yang tidak didapati laporan keuangannya dengan lengkap  

2. Sampel yang diteliti hanyalah pada sektor manufaktur yang termasuk dalam 

daftar BEI berjumlah 142 belum termasuk yang tidak terlengkapi data laporannya 

3. Periode penelitian yang hanya 5 tahun 

4. Variabel independen yang lebih banyak akan menjelaskan lebih detail mengapa 

faktor keterlambatan audit itu terjadi 

 

5.3 Rekomendasi 

Penulis merekomendasikan hal yang sekiranya dapat dilakukan oleh peneliti yang 

ingin meneliti tentang audit delay yaitu: 
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1. Mengembangkan penelitian melalui pengkombinasian variabel dengan memakai 

data sekunder dan data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner ke perusahaan-

perusahaan yang ada di Indonesia, contohnya mengunakan variabel tingkat 

persaingan dan kondisi finansial (Ali, 2015) 

2. Penambahan periode penelitian dan luas penelitian, pengunaan sampel tidak dari 

sektor manufaktur saja, namun setiap sektor perusahaan.  

3. Memperpanjang waktu penelitian menjadi 10 tahun agar hasil yang didapat lebih 

konsisten 

4. Menambah variabel independent yang tidak digunakan dalam penelitian yang 

diperkirakan menjadi faktor terjadinya audit delay seperti frekuensi rapat komite 

audit, dewan independen, pertemuan dewan, sektor industri, umur perusahaan, 

kinerja perusahaan, likuiditas, komite audit berpengalaman, jenis auditor, upaya 

audit, nilai absolut dari total akrual, perubahan laba per saham, kompleksitas dan 

beragam faktor lainnya. 
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