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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis hasil dan pembahasan penelitian yang 

telah dijelaskan tentang pengaruh faktor eksternal dan internal perusahaan 

terhadap audit report lag pada perusahaan yang listing di BEI tahun 2012-

2014, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap audit report lag. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai thitung yang dihasilkan oleh variabel ROA adalah sebesar -3,099 lebih 

besar dari nilai ttabel (-1,646). Besarnya pengaruh ROA terhadap audit 

report lag adalah sebesar 1,2%. 

2. Variabel solvabilitas yang diukur dengan DER berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap audit report lag. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

thitung yang dihasilkan oleh variabel DER adalah sebesar -1,797 lebih besar 

dari nilai ttabel (-1,646). Besarnya pengaruh DER terhadap audit report lag 

adalah sebesar 0,5%. 

3. Variabel kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap audit report lag. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung yang 

dihasilkan oleh variabel kinerja keuangan adalah sebesar -5,876 lebih 

besar dari nilai ttabel (-1,646). Besarnya pengaruh kinerja keuangan 

terhadap audit report lag adalah sebesar 3,2%. 
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4. Variabel perusahaan holding berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap audit report lag. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung yang 

dihasilkan oleh variabel perusahaan holding adalah sebesar 3,339 lebih 

besar dari nilai ttabel (1,646). Besarnya pengaruh perusahaan holding 

terhadap audit report lag adalah sebesar 1,1%. 

5. Secara simultan, profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap audit report lag. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung 

sebesar 7,865 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,00. Variabel ROA dan 

DER mampu menjelaskan variasi variabel audit report lag pada 

perusahaan yang listing di BEI tahun 2012-2014 sebesar 1,5% sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

6. Secara simultan, kinerja keuangan dan perusahaan holding 

berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai Fhitung sebesar 23,132 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,00. Variabel 

kinerja keuangan dan perusahaan holding mampu menjelaskan variasi 

variabel audit report lag pada perusahaan yang listing di BEI tahun 2012-

2014 sebesar 4,2% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diteliti. 

 

5.2. Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Periode pengamatan hanya dilakukan selama 3 tahun yaitu tahun 2012 

sampai dengan tahun 2014. 
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2. Hasil penelitian menunjukkan persentase pengaruh yang kecil 

terhadap Audit Report Lag 

3. Tidak semua perusahaan yang dapat diteliti dikarenakan tidak 

memenuhi kriteria yang ditetapkan melalui metode purposive 

sampling.  

 

 

5.3.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang 

dapat diberikan, antara lain: 

1. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengaruh signifikan dari ROA, 

DER, kinerja keuangan, dan perusahaan holding. Oleh karena itu, 

hasil ini bisa dijadikan acuan oleh investor untuk mengambil 

keputusan terkait dengan keterlambatan penerbitan laporan keuangan 

pada perusahaan tempat berinvestasi. 

2. Hasil pengaruh yang diperoleh masih sangat kecil, oleh karena itu 

disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti rasio-rasio atau 

variabel lain yang juga diduga berpengaruh kuat terhadap audit report 

lag pada perusahaan yang listing di BEI. 

 


