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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, ukuran KAP, 

ukuran perusahaan dan kepemilikan publik secara parsial maupun simultan 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi data panel 

dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiatmoko dan 

Anisykurlillah (2015), Zidny Rahmawati (2016) dan Ratna Dwi Titi 

Rahayu (2017). Hal ini mengindikasikan lamanya proses audit yang 

dilakukan oleh auditor belum tentu menjamin dikeluarkannya qualified 

opinion, jadi apapun pendapat yang dikeluarkan auditor tidak 

mempengaruhi audit delay. Dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. 

2. Secara parsial variabel ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2013) 

dan Ketut Dian Puspitasari dan Made Yeni Latrini (2014). Hal ini 

mengidikasikan bahwa audit delay pada KAP Big Four akan lebih pendek 

dibandingkan dengan audit delay pada KAP kecil. Hal ini dikarenakan 
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KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit 

lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga 

memungkinkan untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki 

dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna 

menjaga reputasinya. Jadi semakin besar ukuran KAP maka semakin 

pendek audit delaynya. Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. 

3. Secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit 

delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Dian 

Puspitasari dan Made Yeni Latrini (2014), Arizal Latif Fiatmoko dan 

Indah Anisykurlillah (2015), serta Ratna Dwi Titi Rahayu (2017). Hal ini 

mengidikasikan bahwa semakin besar nilai aset suatu perusahaan maka 

semakin pendek audit delay dan sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa H3 

diterima. 

4. Secara parsial variabel kepemilikan publik berpengaruh terhadap audit 

delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan 

Wiratmaja (2014) serta Ratna Dwi Titi Rahayu (2017). Hal ini 

mengidikasikan bahwa perusahaan dangan proporsi kepemilikan publik 

yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangan serta 

semakin pendek pula audit delay. Dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. 
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5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nila R Square 0.487 atau 48.7%. 

Artinya bahwa pengaruh opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan 

kepemilikan publik terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016 adalah sebesar 48.7%, sedangkan 

sisanya sebesar 51.3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay ada banyak. Akan tetapi 

dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 4 variabel saja untuk 

dianalisis. 

2. Periode waktu pengamatan pendek, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016. Dengan pengamatan tahunan, sehingga jumlah time series 

yang dianalisis hanya 3 tahun. 

3. Penggunaan data cross-section yang relatif sedikit dikarenakan jumlah 

perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria hanya berjumlah 21 

perusahaan. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut: 

1. Mengingat beberapa variabel bebas dalam penelitian ini seperti ukuran 

KAP, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik merupakan hal yang 

sangat penting dalam mempengaruhi audit delay, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-

variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode pengamatan 

sehingga pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang dan 

mencoba objek yang berbeda agar dapat memberikan gambaran yang lebih 

banyak terhadap berbagai sektor perusahaan. 

3. Untuk peneliti yang akan datang diharapkan agar dapat menguji beberapa 

variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap audit delay seperti 

Auditor Switching, Komite Audit dan lain sebagainya. 

  


