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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, opini 

audit, komite audit dan profitabilitas terhadap rentang waktu publikasi laporan 

keuangan auditanpada seluruh perusahaan Manfaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap rentang waktu publikasi laporan 

keuangan. Hal ini karena perusahaan yang memiliki total aset yang besar 

biasanya memiliki sistem internal yang baik sehingga laporan keuangan 

yang disajikanpun hasilnya akan baik dan dapat mempermudah proses 

pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. 

2. Secara parsial variabel opini audit memiliki tingkat signifikan diatas 

0,05yaitu sebesar 0,076, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap rentang waktu publikasi laporan keuangan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang telah terpublikasi biasanya akan memberikan 

laporan keuangan yang baik sehingga memungkinkan mendapatkan opini 

yang baik setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 
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3. Secara parsial variabel komite audit memiliki tingkat signifikan diatas 

0,05yaitu sebesar 0,247, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap rentang waktu publikasi laporan keuangan. Hal ini 

mengndikasikan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh dalam 

rentang waktu publikasi klaporan keuangan karena tanggung jawab komite 

audit tidak langsung kepada manajemen, dan hanya bertugas mengawasi 

sistem internal yang baik. Dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. 

4. Secara parsial variabel profitabilitas memiliki tingkat signifikan dibawah 

0,05yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap rentang waktu publikasi laporan keuangan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang menghasilkan profitabilitas yang baik akan 

mempersingkat rentang waktu laporan keuangan ke publik.  

5. Secara simultan ukuran perusahaan, opini audit, komite audit dan 

profitabilitas terhadap rentang waktu publikasi laporan keuangan memiliki 

tingkatsignifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap rentang waktu 

publikasi laporan keuangan. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,454. Hasil ini 

berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 45,4% dari variabel 

ukuran perusahaan, opini audit, komite audit dan profitabilitas terhadap 

rentang waktu publikasi laporan keuangan. Sedangkan sisanya 54,6% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delayada banyak. Akan tetapi 

dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 4 variabel saja untuk 

dianalisis. 

2. Periode waktu pengamatan pendek, yaitu hanya tahu  2016, sehingga 

jumlah yang dianalisis hanya 1 tahun. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas populasi dan sampel 

untuk mendapatkan hasil yang semakin akurat. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya menambahkan variabel lainnya diluar penelitian 

ini yang diindikasikan memiliki pengaruh agar memperoleh hasil yang 

beraneka ragam serta memperkaya teori yang ada.  

3.  Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan 

menggunakan sampel yang tidak terbatas pada perusahaan Manfaktur yang 

terdaftar di BEI saja. 

4. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan tahun 

penelitian yang lebih lama tidak terbatas pada satu tahun saja. 


