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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 
 

5.1 Kesimpulan  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa:  

1. Secara simultan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, tingkat 

leverage, profitabilitas, reputasi KAP, opini audit, dan kompleksitas 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay dengan nilai F test 

sebesar 1,936 dan signifikan pada 0,097.  

2.  Variabel (faktor) opini audit berpengaruh secara parsial terhadap audit 

delay pada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan 

keuangan per 31 Desember  2012 pada tahun pelaporan 2013 dengan 

nilai signifikan (Sig t) 0,055. Sedangkan variabel (faktor) yang tidak 

berpengaruh secara parsial adalah variabel ukuran perusahaan, tingkat 

leverage, profitabilitas, reputasi KAP, dan kompleksitas operasional.  

5.2 Saran 

Saran – saran yang dapat digunakan bagi penelitian lebih lanjut dan para 

pengguna lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Kepada auditor, disarankan untuk merencanakan pekerjaan lapangan 

dengan sebaik – baiknya sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan 

secara efektif dan efisien. Mengingat jumlah klien yang diaudit yang 

terus meningkat setiap tahunnya, maka auditor diharapakan mampu 

merencanakan pelaksanaan auditnya sebaik mungkin agar laporan 
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keuangan dari kliennya dapat dilaporkan dan dipublikasikan secara 

tepat waktu kepada publik, BEI maupun kepada OJK.  

2. Kepada perusahaan publik, disarankan untuk memberikan keleluasaan 

kepada auditor untuk melaksanakan pekerjaan auditnya. Perusahaan 

diharapkan dapat membantu auditor dengan memberikan data – data 

yang dibutuhkan oleh auditor selama pemeriksaan sehingga laporan 

keuangan dapat dilaporkan secara tepat waktu dan tidak lagi 

melakukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keungan 

auditan untuk tahun – tahun berikutnya. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah beberapa 

variabel  independen lainnya karena masih banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap audit delay  yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini seperti jenis industri dan total persediaan dan piutang 

terhadap total aset. Selain itu hendaknya menggunakan beberapa 

periode yang berbeda dan menggunakan perusahaan publik lainnya 

untuk dijadikan sampel untuk mengetahu audit delay yang terjadi pada 

perusahaan publik tersebut. 

4. Kepada Investor, disarankan untuk berhati – hati dalam pengambilan 

keputusan untuk menanamkan modalnya kepada  suatu perusahaan dan 

memperhatikan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap audit delay 

sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

 


