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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian data serta pembahasan 

hasilnya yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Berikut kesimpulan yang 

dapat diambil. 

1. Profitabilitas dapat mengurangi keterjadian audit report lag. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penilitan yang dilakukan oleh Dura 

(2017), Ariyani & Budiartha (2014), Komang et al., (2014), 

Artaningrum et al., (2017), dan  Sastrawan & Latrini (2016). 

2. Solvabilitas dapat meningkatkan keterjadian audit report lag. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura 

(2017), Artaningrum et al., (2017), dan Sastrawan & Latrini (2016). 

3. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspatama (2014), dan 

Aristika et al., (2015). 

4. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Putri (2013), dan Setiawan & Nahumury (2014). 

5. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keterjadian audit 

report lag. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Setiawan & Nahumury (2014), dan Faishal & 

Hadiprajitno (2015). 

6. Kepemilikan saham institusional dapat mengurangi keterjadian audit 

report lag. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Swami & Latrini (2013), Yuliana & Yuyetta (2017), 

dan Suparsada & Putri (2017). 

7. Kompetensi komite audit dapat mengurangi keterjadian audit report 

lag. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Putri (2013), dan Rianti & Sari (2014). 

 

5.2.  Saran 

Dari penelitian ini diperoleh beberapa saran yang dapat ditujukan kepada 

beberapa pihak yang berkaitan dengan audit report lag. 

1. Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya tidak berusaha untuk mempersulit auditor 

dalam memperoleh data – data keuangan yang dibutuhkan apabila memang 

memiliki tingkat profitabilitas maupun solvabilitas yang buruk. Karena 

tindakan tersebut justru semakin merugikan perusahaan di kemudian hari 

karena menyebabkan audit report lag. Selain itu, untuk mencegah terjadinya 

audit report lag perusahaan juga dapat memperhatikan komposisi anggota 

komite audit berdasarkan kompetensinya. Karena berdasarkan hasil 

penelitian ini komite audit yang anggotanya kebanyakan berlatar belakang 
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pendidikan akuntansi/keuangan dapat mengurangi terjadinya audit report 

lag.  

2. Stakeholder 

Stakeholder sebaiknya berhati – hati dengan perusahaan yang 

memiliki tingkat solvabilitas buruk karena rawan mengalami audit report 

lag. Sebaliknya stakeholder dapat dengan yakin berhubungan dengan 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dan juga 

perusahaan yang sebagian besar kepemilikannya dipegang oleh institusi, 

karena apabila perusahaan memiliki kedua hal tersebut maka kemungkinan 

mengalami audit report lag menjadi lebih kecil ataupun apabila mengalami 

audit report lag tidak sampai jangka waktu yang  sangat lama. 

3. BAPEPAM (Badan Hukum) 

Untuk BAPEPAM, sebaiknya membuat peraturan yang lebih tepat 

terkait dengan ukuran dewan komisaris. Karena dalam peraturan yang telah 

dikeluarkan hanya dituliskan bahwa dewan komisaris minimal 

beranggotakan 2 orang, sehingga perusahaan menjadi tidak tahu secara pasti 

jumlah anggota dewan komisaris yang tepat dalam menjalankan fungsinya 

agar hasilnya maksimal. Meskipun dalam beberapa penelitian terdahulu ada 

yang menyampaikan bahwa dewan komisaris sebaiknya tidak melebihi 8 

orang, akan tetapi kisaran 2 – 8 merupakan kisaran yang sangat luas 

sehingga jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh masing – masing 

perusahaan terlalu bervariasi dan tidak ada yang tahu berapa jumlah yang 

paling tepat untuk sebuah perusahaan. Maka dari itu diperlukan kajian yang 
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lebih dalam agar dapat dikeluarkan peraturan yang lebih spesifik dalam 

mengatur hal tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


