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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Audit Delay yang terjadi pada 

perusahaan financial dan pertanian Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama dua periode yakni periode 2011 sampai dengan 2012. 

Pendapat yang diberikan auditor baik qualified atau unqualified tidak 

mempengaruhi ketepatan dalam penerbitan laporan keuangan perusahaan. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay yang terjadi 

pada perusahaan financial dan pertanian Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama dua periode yakni periode 2011 sampai dengan 2012. Pada 

pengujian yang telah dilakukan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,000. 

3. Profitabilitas Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Audit Delay yang terjadi 

pada perusahaan financial dan pertanian Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama dua periode yakni periode 2011 sampai dengan 2012. 

Perusahaan dapat meningkatkan profit, tetapi hal tersebut tidaklan besar 

sehingga tidak membuat para pemegang saham atau investor memberikan 

perhatian yang penuh terhadap ketepatan waktu dalam penerbitan laporan 

keuangan perusahaan. 
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4. Jenis Industri Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Audit Delay yang 

terjadi pada perusahaan financial dan pertanian Tbk. yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama dua periode yakni periode 2011 sampai dengan 2012. 

Auditor menjalankan prosedur audit yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, sehingga proses audit dalam perusahaan financial maupun non 

financial tidaklah akan jauh berbeda dan mempengaruhi ketepatan waktu 

penerbitan laporan keuangan. 

5. Dari hasil pengujian secara simultan, dapat disimpulkan bahwa Opini Audit, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, dan Jenis Industri Perusahaan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Audit Delay, dengan total 

persentase pengaruh sebesar 19,6%, sedangkan sisanya sebesar 80,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang diabaikan penulis. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup industri 

perusahaan dan menguji sampel variabel dengan jumlah yang lebih banyak 

yang diperkirakan dapat mempengaruhi Audit Delay. 

2. Bagi auditor, disarankan  agar dapat menjalankan proses audit dengan lebih 

baik dan memperhatikan kualitas dari prosedur pemeriksaaan sehingga waktu 

yang ada dapat digunakan secara lebih efektif dan evisien agar dapat 

memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan standar yang berlaku. 
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3. Bagi perusahaan, disarankan agar lebih baik dan meningkatkan ketelitian 

dalam membuat serta menyajikan laporan keuangan sehingga auditor dapat 

melakukan pemeriksaan dengan maksimal dan pempublikasian laporan 

keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu. 

4. Bagi investor, disarankan agar memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi Audit Delay selain Opini Audit, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas Perusahaan, dan Jenis Industri Perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


