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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan pada bab sebelumnya, maka 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. H1 :  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag pada 

perusahaan property&real estate dan finansial yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 Hipotetis pertama diterima. Dilihat dari nilai signifikansi yang ditunjukkan 

variabel ini adalah 0,012. 

2. H2 : Tingkat profitabilitas  berpengaruh terhadap audit report lag pada 

perusahaan property&real estate dan finansial yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 Hipotesis kedua diterima. Dilihat dari nilai signifikansi yang ditunjukkan 

variabel ini adalah 0,001. 

3. H3 : Jenis Industri Perusahaan  berpengaruh terhadap audit report lag pada 

perusahaan property&real estate dan finansial yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 Hipotesis ketiga ditolak. Dilihat dari nilai signifikansi yang ditunjukkan variabel 

ini adalah sebesar 0,124. Sehingga disimpulkan bahwa jenis industri perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap audit report lag yang terjadi pada perusahaan 

property&real estate dan finansial yang terdaftar di BEI periode 2011 s.d 2012. 

4. H4 : Opini auditor  berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan 

property&real estate dan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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 Hipotesis keempat ditolak. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi yang 

ditunjukkan variabel ini sebesar 0,296. Sehingga dapat disimpulkan bahwa opini 

auditor tidak berpengaruh terhadap audit report lag yang terjadi pada perusahaan 

property&real estate dan finansial yang terdaftar di BEI periode 2011 s.d 2012. 

5. H5 : Ukuran KAP  berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan 

property&real estate dan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Hipotesis kelima diterima. Dilihat dari nilai signifikansi yang ditunjukkan 

variabel ini adalah 0,002. 

 6.  Dari hasil pengujian secara simultan, dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan, tingkat profitabilitas, jenis industri perusahaan, opini auditor dan 

ukuran KAP memberikan pengaruh yang signifikan terhadap audit report lag,  

dengan total persentase pengaruh sebesar 19,7%, sedangkan sisanya sebesar 

80,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang diabaikan penulis. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi auditor, disarankan untuk dapat melakukan perkerjaaannya secara efektif 

dan efisien sehingga audit report lag dapat ditekan dan laporan keuangan dapat 

selesai tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh BAPEPAM. 

 2. Bagi perusahaan, disarankan memperhatikan ketepatan dan ketelitian dalam 

mempublikasikan laporan keuangan perusahaan. 

 3.  Bagi investor, disarankan agar dapat lebih bijak dalam menentukan 

pertimbangannya dalam berinvestasi. 
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 4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lingkup perusahaan 

yang dijadikan sampel dan menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin 

dapat mempengaruhi audit delay. 
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