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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis di bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

 

2. Solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. 

 

3. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

 

4. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

 

5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

 

5.2 Saran 

 

1. Bagi Perusahaan 

 

Perusahaan diharapkan dapat memberikan keleluasaan dan dapat bekerja 

sama dengan auditor agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Perusahaan juga diharapkan dapat membantu auditor dengan cara 

memberikan data-data yang dibutuhkan oleh auditor serta menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan oleh auditor secara benar dan wajar, sehingga 

proses audit berjalan dengan cepat dan laporan keuangan dapat diterbitkan 

secara tepat waktu. 

2. Bagi Auditor 



60 
 

 

 

Auditor diharapkan dapat merencanakan dan mempersiapkan proses audit 

secara matang sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga 

laporan audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. 

3. Bagi Masyarakat 

 

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola informasi yang 

didapatkan terhadap perusahaan. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan 

dapat lebih bijak dalam menilai kinerja perusahaan, seperti audit delay tidak 

dapat memprediksi tinggi atau rendahnya laba perusahaan dan juga KAP 

yang memiliki reputasi lebih baik belum tentu melakukan proses audit lebih 

cepat, serta umur perusahaan yang tahun berdirinya lebih lama belum tentu 

juga memiliki audit delay yang lebih pendek dibandingkan perusahaan yang 

baru berdiri. 

4. Bagi Investor 

 

Investor diharapkan dapat mempertimbangkan audit delay dalam 

mengambil sebuah keputusan investasi. Perusahaan dengan audit delay 

yang pendek biasanya risiko kerugian yang dialami lebih rendah daripada 

perusahaan dengan audit delay yang panjang. 

5. Bagi Kreditur 

 

Kreditur diharapkan tidak memberikan penilaian yang buruk terhadap 

perusahaan yang mengalami audit delay panjang karena perusahaan yang 

mengalami audit delay yang panjang belum tentu memiliki kinerja yang 

buruk. 

6. Bagi Penelitian Selanjutnya 
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Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada sektor lain 

dan melakukan penelitian dengan variabel independen yang lainnya 

sehingga akan memberikan tambahan wawasan tentang faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi panjang atau pendeknya audit delay dan dapat 

membandingkan keterlambatan publikasi laporan keuangan dengan sektor 

perusahaan yang lainnya. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan sektor keuangan 

sehingga belum dapat menggambarkan seluruh sektor perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Sampel yang digunakan awalnya berjumlah 248 karena tidak lolos uji 

normalitas dan autokorelasi maka dilakukan pengurangan sampel menjadi 

187, sehingga hasil dalam penelitian ini belum bisa menggambarkan faktor 

yang berpengaruh terhadap audit delay dengan baik. 


