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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari ukuran perusahaan, 

spesialisasi auditor, dan reputasi auditor terhadap Audit Report Lag pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 

2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel ukuran perusahaan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Audit Report Lag. Hal ini mendukung 

H1 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Audit 

Report Lag. Sesuai dengan teori sinyal, perusahaan yang lebih besar ingin 

menyampaikan kabar baik secara lebih cepat untuk menarik minat investor. 

Perusahaan yang besar memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, 

sehingga memudahkan/mempersingkat waktu dalam penyelesaian proses 

audit. Perusahaan yang lebih besar juga memiliki tekanan terhadap adanya 

pengawasan dari investor maupun pemerintah dibandingkan dengan 

perusahaan kecil sehingga cenderung meminimalisir adanya keterlambatan 

dalam pelaporan keuangannya. Hasil pengujian hipotesis ini konsisten 

dengan penelitian Andi Kartika (2009) dan Ketut Dian (2014) yang 

menemukan adanya pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap Audit 

Report Lag. 
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2. Secara parsial variabel spesialisasi auditor berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Audit Report Lag. Hal ini mendukung 

H2 yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh terhadap Audit 

Report Lag.  Hasil pengujian menunjukkan spesialisasi auditor berpengaruh 

positif terhadap Audit Report Lag. Penyebabnya mungkin adalah karena 

auditor spesialis akan sangat berhati-hati untuk menjaga integritasnya. Hal 

ini membuat proses audit memakan waktu lebih lama. Penyebab lain yang 

diduga disebabkan karena spesialisasi auditor tidak dapat diidentifikasi 

secara eksplisit. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Naufal 

(2012) yang juga menemukan adanya pengaruh positif spesialisasi auditor 

terhadap Audit Report Lag. Hasil pengujian hipotesis ini konsisten dengan 

hasil penelitian Naufal (2012) yang juga menemukan adanya pengaruh 

positif spesialisasi auditor terhadap Audit Report Lag. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan teori keagenan yakni adanya  kontrak kerja yang 

mengatur posisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan 

memaksimumkan utilitas. Sebelum audit dilaksanakan, diadakan 

kesepakatan oleh kedua belah pihak. Agen diharapkan bertindak 

menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan prinsipal. Prinsipal akan 

memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja 

optimal. Perusahaan merupakan prinsipal dan auditor bertindak sebagai 

agen.  

3. Secara parsial variabel reputasi auditor tidak berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Audit Report Lag. Hal ini tidak 
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mendukung H3 yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh 

terhadap Audit Report Lag. Keahlian serta pengalaman yang dimiliki auditor 

dalam melaksanakan audit tentu saja memberikan nilai tambah terhadap 

auditor tersebut walaupun tidak berafiliasi dengan Big 4. Auditor yang 

melakukan audit, walaupun tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak menjamin 

akan menghasilkan Audit Report Lag yang lebih panjang pula, karena lama 

nya Audit Report Lag dapat disebabkan oleh banyak faktor selain reputasi 

auditor. Hal ini dikarenakan sejalan dengan persaingan yang semakin ketat, 

semua KAP baik yang berafiliasi dengan Big 4 maupun tidak berafiliasi 

dengan Big 4 tentunya selalu berupaya untuk menunjukan profesionalisme 

yang tinggi. 

Hasil pengujian hipotesis ini konsisten dengan penelitian Widhiasari Ketut 

(2016) dan Andi Kartika (2009) yang tidak menemukan adanya pengaruh 

reputasi auditor terhadap Audit Report Lag.  

Hasil pengujian hipotesis ini juga sejalan dengan teori kepatuhan, teori ini 

bertujuan untuk mengajarkan agar pihak agen patuh terhadap prinsipalnya, 

sehingga agen dapat memenuhi segala pendelegasian prinsipal. Begitu pula 

dengan seorang auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus 

memenuhi keinginan perusahaan yang menginginkan hasil laporan audit 

yang disusun oleh auditor independen dikeluarkan dengan tidak terlalu lama 

antara jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai 

dengan tanggal laporan audit. Jangka waktu lamanya auditan dalam 

menyelesaikan laporan keuangan audit yang akan mempengaruhi ketepatan 
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waktu. Teori kepatuhan mendorong perusahaan untuk berusaha 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

4. Variabel ukuran perusahaan, spesialisasi auditor, dan reputasi auditor secara 

simultan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

Audit Report Lag. Hasil penelitian menunjukkan yang paling dominan 

berpengaruh terhadap variabel terikat adalah variabel spesialisasi auditor. 

Perusahaan yang besar memiliki sumber daya dan sistem pengendalian 

intern yang memadai, juga memiliki tekanan terhadap adanya pengawasan 

dari investor maupun pemerintah serta lebih cenderung menjaga image 

perusahaannya sehingga meminimalkan terjadinya Audit Report Lag. 

Auditor spesialis akan sangat berhati-hati untuk menjaga integritasnya. 

Penggunaan auditor spesialis dapat meningkatkan kualitas audit yang 

dihasilkan karena auditor memiliki kemampuan dan pengetahuan yang 

memadai dibanding auditor non-spesialis. Hal ini membuat proses audit 

memakan waktu lebih lama. Sejalan dengan persaingan yang semakin ketat, 

semua KAP baik yang berafiliasi dengan Big 4 maupun tidak berafiliasi 

dengan Big 4 tentunya selalu berupaya untuk menunjukan profesionalisme 

yang tinggi. KAP Non-Big 4 yang telah memiliki pengetahuan dan juga 

pengalaman dalam mengaudit laporan keuangan klien nya selama bertahun-

tahun belum tentu akan menghasilkan Audit Report Lag yang lebih panjang 

pula.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Dikarenakan penelitian berfokus pada perusahaan manufaktur, maka hasil 

penelitian tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir Audit Report Lag 

pada industri lainnya pada periode 2016. 

2. Penentuan pengambilan variabel independen terbatas dimana hanya ada 3 

(tiga) variabel independen saja yakni ukuran perusahaan, spesialisasi 

auditor, dan reputasi auditor 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat memperpanjang waktu 

penelitian yang lebih dari satu tahun dan menambah banyak nya jumlah 

sampel sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat 

2. Peneliti dapat pula mengganti alat ukur spesialisasi auditor dengan pangsa 

pasar total aset klien, dan menambah variabel independen lain seperti 

audit fee, audit tenur maupun rasio keuangan seperti profitabilitas dan 

solvabilitas agar hasil penelitian mampu memprediksi Audit Report Lag 

secara lebih tepat. 

 

 


