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BAB V 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran 

KAP, ukuran  perusahaan, laba/rugi operasi dan solvabilitas terhadap audit delay 

(Studi Empiris Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2013-2016). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay dimana 

banyak perusahaan yang mengalami kenaikan profit namun kenaikan itu 

tidak begitu besar, apalagi ada yang mengalami kerugian. Selain itu tuntutan 

pihak-pihak yang berkepentingan tidak begitu besar sehingga tidak memicu 

perusahaan untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang diaudit lebih 

cepat. 

2. Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit delay dimana reputasi 

KAP diukur dari besar kecilnya ukuran KAP yaitu KAP besar dalam hal ini 

Big Four, dan KAP Big Four cenderung untuk lebih cepat dalam 

menyelesaikan tugas audit yang mereka terima bila dibandingkan dengan 

KAP non Big Four. 

3. Ukuran  perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay dimana 

manajemen perusahaan besar mempunyai dorongan untuk mengurangi 

penundaan laporan keuangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak 
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faktor, salah satunya yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar 

cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit delay dikarenakan 

perusahaan tersebut dimonitor  secara ketat oleh investor, pengawas 

permodalan dan pemerintah. 

4. Laba/rugi operasi berpengaruh signifikan terhadap audit delay, hal ini 

terjadi karena perusahaan yang mengalami  keuntungan akan berpikir bahwa 

laba merupakah informasi yang baik dan pihak investor harus cepat 

mengetahuinya, sehingga audit delay pendek. Ini berkaitan dengan akibat 

yang dapat ditimbulkan oleh pasar terhadap pengumuman rugi tersebut bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, Akuntan Publik cenderung berhati-hati dan 

membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan audit. 

5. Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal tersebut 

disebabkan karena standar pekerjaan auditor yang telah diatur dalam SPAP 

menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur audit perusahaan baik yang 

memiliki total utang besar dengan jumlah debtholder yang banyak atau 

perusahaan dengan utang yang kecil dan jumlah debtholder sedikit tidak 

akan mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan, karena 

auditor yang ditunjuk pasti telah menyediakan waktu sesuai dengan 

kebutuhan untuk menyelesaikan proses pangauditan utang. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian sebelumnya :  
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1. Periode pengamatan hanya menggunakan 4 tahun yakni tahun 2013-2016 

dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 33 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya lima 

variabel dependen saja yakni profitabilitas, ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, laba/rugi operasi dan solvabilitas. 

3. Populasi penelitian ini hanya menggunakan perusahaan property and real 

estate. 

4.3 Saran Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Investor yang ingin berinvestasi atau menanamkan saham nya di 

pasar modal sebaiknya mencari tahu data keuangan perusahaan dan juga 

harus memperhatikan rasio-rasio keuangan perusahaan agar membantu 

dalam meramalkan atau prediksi yang akurat dan tepat dalam pengambilan 

keputusan investasi serta bisa menilai kinerja perusahaan mendatang. 

2. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan property and real estate 

dengan tahun pengamatan selama 4 periode. Untuk penelitian selanjutnya 

sebaiknya menambah tahun pengamatan, sehingga dapat memperoleh hasil 

yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.  

 


