BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk melihat “Pengaruh Ukuran
Perusahaan dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay: Studi Kasus Pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013”, dan apakah ukuran
perusahaan dan sovabilitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap
audit delay, maka penulis dalam bab ini menarik beberapa simpulan dan memberikan
saran berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.
1. Ukuran Perusahaan ditetapkan secara memadai pada perusahaan manufaktur yang
diteliti. Hal ini dapat dilihat dari komponen total aset yang dimiliki oleh
perusahaan manufaktur yang rata rata memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10
Milyar termasuk tanah dan bangunan.
2. Solvabilitas ditetapkan secara memadai pada perusahaan manufaktur yang diteliti.
Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan total debt to total assets ratio, bahwa 30
sampel manufaktur masih berada dalam keadaan solvabel.
3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. Hal ini
terlihat dari hasil perhitungan thitung -0,708 dan ttabel -1,980. Karena berapapun total
aset yang dimiliki perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama sesuai
prosedur dalam Standar Profesi Akuntan Publik.
4. Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. Hal ini terlihat dari
hasil perhitungan nilai thitung 2,588 dan ttabel 1,980.
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Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan dari penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian hanya menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sampel penelitian yang
termasuk kecil, hanya 30 sampel perusahaan periode tahun 2010-2013.
2. Periode penelitian yang digunakan hanya empat tahun, sehingga kurang
menggambarkan keseluruhan.
3. Audit Delay dalam penelitian ini hanya diukur dari dua variabel yaitu ukuran
perusahaan dan solvabilitas.
4. Banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tidak mempublikasikan laporan keuangan auditan tahun tertentu dan
tidak menyediakan beberapa informasi yang dibutuhkan sehingga banyak sampel
yang tidak dapat dimasukkan ke dalam penelitian ini.
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