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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Opini Audit, Umur Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen 

Laba. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014-2016. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai signifikan ukuran perusahaan sebesar 0,271 

berada lebih besar dari nilai 0,05 dan pada nilai t hitung sebesar -1,117 

lebih rendah dari t tabel yang bernilai 1,998. Hal ini dapat diartikan bahwa 

apabila total aset perusahaan manufaktur sektor industry dan konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2016 mengalami 

peningkatan maupun penurunan, maka audit delay tidak akan mengalami 

perubahan. Karena perusahaan dengan total aset besar maupun kecil 

mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas 

penyampaian laporan keuangan, tekanan tersebut berasal dari pengawasan 

pihak investor, badan pengawas pasar modal, dan pemerintah. 

2.  Profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 
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terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014-2016. Hal tersebut dibuktikan 

dengan nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,301 berada lebih besar 

dari nilai 0,05 dan pada nilai t hitung sebesar -1,047 lebih rendah dari t 

tabel yang bernilai 1,998. Hal ini terjadi karena dalam melaksanakan audit, 

baik pada perusahaan yang menerima laba besar atau perusahaan yang 

mengalami kerugian, auditor akan tetap melaksanakanpengauditan dengan 

cara yang sama, sesuai dengan prosedur audit. Selain itu, salah satu tujuan 

dilakukannya auditlaporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat 

atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Berdasarkantujuan tersebut 

maka besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan 

merupakan hal yang wajar selamaadanya pengungkapan yang memadai, 

sehingga tidak akan menghambat auditor dalam melakukan pekerjaan 

auditnya. 

3. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia tahun 2014-2016. Hal tersebut dibuktikan dengan 

nilai nilai signifikan umur perusahaan sebesar 0,916 berada lebih besar 

dari nilai α 0,05 dan pada nilai t hitung sebesar 0,106 lebih rendah dari t 

tabel yang bernilai 1,998. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang telah 

beroperasi lama tidak menjamin penyelesaian audit akan semakin cepat 

karena kompleksitas laporan keuangan. 

4. Leverage berpengaruh signifikan terhadap berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 
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konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014-2016. Hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan leverage sebesar 0,032 berada 

lebih rendah dari nilai α 0,05 dan pada nilai t hitung sebesar 2,216 lebih 

besar dari t tabel yang bernilai 1,998. Hal ini berarti perusahaan yang 

memiliki tingkat rasio leverage yang tinggi akan menunjukkan kondisi 

perusahaan yang kurang baik sehingga auditor harus mengumpulkan alat 

bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan 

keuangannya. Oleh karena itu, auditor membutuhkan waktu yang lebih 

lama dalam melaksanakan proses audit. 

5. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai f test (f hitung) sebesar 

5,309 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih rendah dari 0,05 atau f 

hitung lebih besar dari ftabel= 2,52 (=finv(0.05,4,64)). Maka hipotesis 

kelima yang menyatakan ukuran perusahaan, profitabilitas, umur 

perusahaan dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap audit delay 

diterima. 
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5.2  Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu: 

1. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

2. Perlu penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap audit 

delay untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  


