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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Accounting 

Outsourcing dan total aset terhadap Audit Report Lag (ARL) pada perusahaan 

yang melakukan reksadana dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 

2014-2016. Fenomena yang terjadi sehingga dilakukan penelitian ini 

adalah  Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Juli 2017 menghentikan perdagangan 

saham sementara (suspensi) kepada 16 emiten. BEI menjatuhkan hukuman 

tersebut lantaran ke 16 emiten tersebut belum menyampaikan laporan keuangan 

kuartal I-2017 dan belum melakukan pembayaran denda. (https://finance.detik.com) 

Kesimpulan ini dapat ditarik dari pengujian regeresi dan dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel Accounting Outsourcing dalam penelitian tidak 

mempengaruhi terjadinya Audit Report Lag (ARL) pada perusahaan hal ini 

tidak sesuai dengan H1 yang menyatakan bahwa Accounting Outsourcing 

berpengaruh terhadap Audit Report Lag (ARL). Sesuai dengan teori sinyal 

bahwa perusahaan ingin menyampaikan kabar baik kepada publik untuk 

menarik investor. Dengan tidak adanya pengaruh yang diakibatkan oleh 

Accounting Outsourcing maka perusahaan dapat menyelesaikan laporan 

keuangannya tepat waktu sehingga ini akan menjadi salah satu prestasi bagi 

perusahaan dan ini juga merupakan kbar baik yang bisa disampaikan kepada 
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publik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriyani 

(2011), yang menyatakan bahwa Accounting Outsourcing tidak berpengaruh 

oleh Audit Report Lag (ARL). 

2. Secara parsial variabel total aset berhasil menujukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap Audit Report Lag (ARL). Hal ini mendukung H2 

yang menyatakan bahwa tota aset perusahaan berpengaruh terhadap Audit 

Report Lag (ARL). Sejalan dengan teori keagenan dimana pemilik modal 

dan dan pihak manajemen perusahaan memiliki kepentingan yang sama 

yaitu pemilik modal mendapatkan laba dengan adanya pengaruh positif total 

aset dan pihak manajemen perusahaan mendapat bonus tambahan dari 

perusahaan karena kinerjanya yang bagus. Selain itu teori sinyal juga sesuai 

dengan hasil varibel total aset yang memiliki nilai positif, karena jangka 

Audit Report Lag yang lebih pendek itu merupakan kabar baik yang ingin 

segera disampaikan perusahaan kepada publik untuk menaikkan harga 

saham perusahaan di pasaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Amanda (2014), dimana Total Aset berpengaruh secara 

signifikan terhadap Audit Report Lag (ARL). 

3. Accounting Outsourcing (OUTSC) dan total aset (Size) secara koefisien 

determinasi berhasil menunjukkan adanya pengaruh terhadap Audit Report 

Lag (ARL). Hasil yang paling signifikan adalah total aset. Total aset 

perusahaan yang besar akan mempengaruhi konerja serta pengendalian 

internal di dalam perusahaan. Karena Perusahaan yang mempunai total aset 

besar memiliki sumber daya dan sistem pengendalian intern yang memadai, juga 
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memiliki tekanan terhadap adanya pengawasan dari investor maupun pemerintah 

serta lebih cenderung menjaga image perusahaannya sehingga meminimalkan 

terjadinya Audit Report Lag.  Hasil ini sama dengan penelitian sebelumnya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Charles Cullinan dan Xiaouchuan 

Zheng (2016) yang menyatakan bahwa Accounting Outsourcing 

berpengaruh terhadap Audit Report Lag (ARL).  

4. Variabel Accounting Outsourcing dan total aset secara simultan berasil 

menunjukkan pengaruhnya terhadap Audit Report Lag (ARL). Berdasarkan 

perhitungan yang telah diakukan Accounting Outsourcing dan total aset 

memiliki Fhitung sebesar 21.29116 dengan probabilitas sebesar 0.000001 

kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Accounting 

Outsourcing, dan total asset (Size) bersama-sama berpengaruh terhadap 

audit report lag (ARL). 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Periode waktu dalam penelitian ini tergolong pendek, yaitu dari tahun 2014-

2016. 

2. Penelitian ini hanya menganalisis 2 variabel independen saja yaitu, 

Accounting Outsourcing (OUTSC) dan total aset (Size). 
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3. Kurang banyak sampel perusahaan yang dipakai untuk lebih 

memaksimalkan data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh 

saran sebagai berikut: 

1. Menambah variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi terjadinya 

Audit Report Lag (ARL) yang tidak ada dalam penelitian ini. 

2. Menambah periode pengamatan sehingga hasil penelitian akan lebih baik 

dan hasilnya konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. 

3. Menambah sampel untuk penelitian selanjutnya sehingga data yang 

diperoleh lebih maksimal dan akurat. 

 


