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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan evaluasi terhadap model penelitian dan

pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa

kesimpulan secara ringkas disajikan sebagai berikut :

Pengujian normalitas data menghasilkan Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang

normal, karena nilai Kolmogorov-Smirnov mempunyai nilai signifikan 0,332.

Hasil ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini telah terdistrubusi secara

normal, sehingga persyaratan normalitas dapat terpenuhi. Model regresi ini juga

terbebas dari uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, uji autokolerasi,

dan uji heterokedastisitas.

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Lestari (2010), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Diperkirakan, ukuran perusahaan tidak

berpengaruh terhadap audit delay karena sampel merupakan perusahaan terdaftar

di BEI yang diawasi investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Atas dasar

itu, perusahaan dengan asset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang

sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan.

Kemungkinan kedua, auditor menganggap bahwa dalam proses pengauditan
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berapapun jumlah aset yang dimiliki tiap-tiap perusahaan akan diperiksa dengan

cara yang sama, sesuai  dengan prosedur dalam standar profesional akuntan

publik.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel laba/rugi operasi

berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

pusptasari (2012) yang menganggap laba/rugi operasi berpengaruh terhadap audit

delay namun tidak sejalan dengan penelitian Kartika (2011) dan Vikawa (2012)

yang memiliki hasil berbeda. Ada dua alasan mengapa perusahaan yang menderita

kerugian cenderung mengalami audit delay yang lebih panjang. Pertama, ketika

kerugian terjadi perusahaan ingin menunda bad news sehingga perusahaan akan

meminta auditor untuk menjadwal ulang penugasan audit. Kedua, auditor akan

lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa kerugian ini mungkin

disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan dan kecurangan manajemen

informasi tentang laba perusahaan.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Jenis opini

auditor berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian Subekti (2004), Puspitasari (2012), dan Kusumawardani (2013) yang

menyatakan bahwa faktor jenis opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit

delay. Jenis opini yang dihasilkan oleh auditor tidak dapat mempengaruhi lama

dari keluarnya laporan audit. Hal tersebut dikarenakan kondisi laporan keuangan

antara tahun yang diaudit sekarang dengan yang lalu itu sama. Selain itu juga

auditor akan bekerja secara profesional dalam menghadapi setiap kondisi

perusahaan.
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Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel profitabilitas

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang

pernah dilakukan oleh Sistya Rachmawati (2008), dan Supriyati Yuliastari

Rolinda (2007) di mana Profitabilitas dinyatakan tidak signifikan mempengaruhi

Audit Delay. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Yugo

Trianto (2006) yang hasilnya menunjukkan bahwa tingkat Profitabilitas yang

lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan.

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel solvabilitas tidak

terhadap audit delay. Hasil pengujian hipotesis ini dapat membuktikan bahwa

hipotesis mendukung hubungan positif dan signifikan antara solvabilitas dengan

audit delay. Hasil dari pengujian hipotesis ini sejalan dengan penemuan

Wirakusuma (2004) namun tidak konsisten dengan penelitian Sistya Rachmawati

(2008). Rasio solvabilitas yang tinggi mengakibatkan panjangnya waktu yang

dibutuhkan dalam penyelesaian audit. Kemungkinan lain yaitu kurang ketatnya

aturan-aturan dalam perjanjian utang di Indonesia untuk mengharuskan penyajian

laporan keuangan auditan perusahaan secara tepat waktu.

Hasil uji secara simultan atau bersama-sama (uji F) menunjukkan bahwa

variabel ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, jenis opini auditor, profitabilitas,

dan solvabilitas mempunyai pengaruh terhadap audit delay.

Nilai koefisien determinasi yang rendah dari model yang diuji dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam

penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap audit delay.
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5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang terdapat didalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan terbatas dari tahun 2010-2013

saja, tidak mencakup tahun lain.

2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur saja sehingga

hasil dari penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Nilai koefisien determinasi relatif kecil, hal ini menunjukkan ada faktor

lain yang lebih berpengaruh terhadap audit delay selain ukuran

perusahaan, laba/rugi operasi, jenis opini auditor, profitabilitas, dan

solvabilitas

4. Rendahnya nilai koefisien determinasi dapat disebabkan oleh besarnya

varians error pada penelitian ini. Rancangan kuesioner yang tidak tepat,

teknik wawancara/pengumpulan data, data tidak sesuai dengan model, dan

banyaknya variabel dummy semuanya mempunyai kontribusi pada variasi

data yang dihasilkan.

5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan, maka saran

yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.
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1. Sampel yang dipilih sebaiknya lebih banyak dan menggunakan jenis

perusahaan lain selain perusahaan manufaktur untuk cakupan penelitian

yang lebih luas.

2. Rendahnya nilai koefisien determinasi dari model yang diuji dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan

dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap audit

delay sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk

menggunakan variabel lainnya diluar variabel yang digunakan dalam

penelitian ini.

3. Penelitian selanjutnya untuk lebih memperhatikan teknik pengumpulan

data, menggunakan model penelitian yang lebih sesuai, dan mengurangi

penggunaan variabel dummy untuk meminimalisir adanya varians error

(variasi data tinggi) yang dihasilkan.

4. Bagi para calon stakeholder atau investor, hendaknya sebelum melakukan

keputusan dalam berinvestasi untuk selalu memperhatikan tanggal terbit

laporan auditnya untuk meminimalisir resiko kegagalan dan untuk

menghasilkan keputusan yang lebih baik.

5. Bagi perusahaan, sebaiknya melakukan evaluasi atas penerapan peraturan

dari OJK agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.


