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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit terhadap 

Audit Delay. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur industry 

barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 

baik perusahaan milik pemerintah maupun asing dengan sampel penelitian 

berjumlah 24 sampel dengan 72 observasi. Selanjutnya data diuji dengan 

metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat diketahui bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Tinggi rendahnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh 

perusahaan tidak akan mempengaruhi rentang waktu untuk melaksanakan 

proses audit, sehingga tidak akan mempengaruhi audit delay, proses audit 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah tidak berbeda dengan 

proses audit yang dilakukan oleh perusahaan dengan tingkat profitabilitas 

yang tinggi, dimana baik perusahaan yang mengalami tingkat keuntungan 

besar ataupun kecil akan cenderung mempercepat proses audit 

 Leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit 

delay. Leverage tidak selalu berdampak negatif terhadap perusahaan. Apabila 

perusahaan berhasil mengelola utangnya dengan baik, efisien dan tepat 

sasaran maka profitabilitas perusahaan akan meningkat secara signifikan dan 

tidak akan ada masalah terhadap kesulitan keuangan. Disamping itu, tidak 

perlu adanya negosiasi dengan pihak auditor dalam proses audit sehingga 
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tidak akan terjadi audit delay. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage baik 

tinggi maupun rendah akan tetap meminimalisasikan audit delay untuk 

meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan kepada stake holder dan kreditor 

bahwa perusahaan tetap dalam kondisi yang sehat. 

 Kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Perusahaan yang mempunyai kompleksitas operasi tidak mempengaruhi 

tindakan auditor dalam memeriksa setiap transaksi yang ada dalam perusahaan 

induk dan anak perusahaa, auditor akan melakukan prosedur yang sama untuk 

melakukan tugas audit baik perusahaan yang memiliki kompleksitas operasi 

ataupun tidak, oleh karena itu kompleksitas operasi tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

 Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. Kantor akuntan publik yang  berafiliasi Big Four dianggap lebih 

memiliki teknologi yang lebih canggih  dan memiliki kualitas auditor yang 

lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan public non big four sehingga 

akan mempengaruhi audit delay.  

Komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Jumlah komite 

audit yang terdapat dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi audit delay 

karena jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan tidak dapat 

meringankan tugas auditor dalam melakukan proses auditnya auditor tetap saja 

harus memeriksa setiap transaksi yang ada dalam perusahaan tersebut oleh 

karena itu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang masih memerlukan 

perbaikan dan pengembangan bagi peneliti selanjutnya. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunaakan profitabilitas, leverage, kompleksitas operasi, 

reputasi kantor akuntan public dan komite audit dalam melihat audit delay. 

Sementara masih ada variable-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

audit delay. 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini dibatasi hanya 3 tahun yaitu 

tahun 2014-2016. 

 

5.3 Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel 

lain yang dapat mempengaruhi audit delay, misalnya NPM, EVA, struktur 

modal, kebijakan dividen, tingkat suku bunga dan pertumbuhan penjualan. 

Dan agar penelitian ini menjadi akurat, sebaiknya peneliti lain mengganti 

sampel penelitian selain dari perusahaan Manufaktur Industri Barang 

Konsumsi yang ada. Misalnya perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) khususnya Perusahaan Manufaktur Industri Barang 

Konsumsi yang ada sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan 

profitabilitas, leverage, kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite 
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audit perusahaan, melainkan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi audit delay perusahaan. 

3. Penelitian lain yang berminat untuk mendalami bidang manajemen 

keuangan diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada 

Perusahaan lainnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

menggunakan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap audit 

delay perusahaan. 

 

 


