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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Audit Tenure berpengaruh positif terhadap Audit Report Lag. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 dengan nilai beta 

positif sebesar 0,178. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Diastiningsih dan Tenaya (2017) dan Praptika dan Rasmini (2016) yang 

menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap audit report 

lag. 

2. Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai beta 

negatif sebesar -14,272. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lestari 

dkk (2017) dan Arifa (2013) yang mengatakan bahwa komite audit 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

3. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,028 dengan nilai 

beta negatif sebesar -1,335. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Swami dan Latrini (2013), Ovami dan Lubis (2018) dan Darmawati dan 

Noor (2018) yang menyatakan bahwa semakin besarnya presentase 

kepemilikan institusional akan mempercepat audit report lag. 
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4. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Audit Report 

Lag. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 dengan 

nilai beta negatif sebesar -2,766. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Faishal dan Hadiprajitno (2015), Swami dan Latrini (2013) dan Ovami dan 

Lubis (2018) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan 

ukuran dewan komisaris independen terhadap audit report lag. 

5. Fee Audit tidak berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,259 dengan nilai beta 

negatif sebesar -0,305. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lestari 

dan Latrini (2018) dan Pinatih dan Sukartha (2017) yang menyatakan 

bahwa fee audit tidak berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

 

6. Untuk variabel kontrol : 

Solvabilitas dan kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap audit 

report lag. Sedangkan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

audit report lag. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang digunakan menunjukkan 

masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan variabel fee audit dalam laporan 

tahunan sehingga semakin memperkecil sampel yang digunakan. Oleh sebab itu, 

diharapkan pada penelitian berikutnya dapat memperluas variabel independennya, 
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sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain terkait audit report lag, contohnya 

spesialisasi industri auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


