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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini yang berjudul pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas terhadap audit delay pada perusahaan 

pertambangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa : 

A. Hasil pengujian secara parsial antara ukuran perusahaan dengan audit 

delay menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

ukuran perusahaan dengan audit delay pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2016. 

B. Hasil pengujian secara parsial antara profitabilitas dengan audit delay 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

profitabilitas dengan audit delay pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2012 – 2016. 

C. Hasil pengujian secara parsial antara solvabilitas dengan audit delay 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

solvabilitas dengan audit delay pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2012 – 2016. 

D. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdatar di BEI tahun 

2012 – 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam memprediksi audit 

delay juga harus memperhatikan ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

solvabilitas secara bersama-sama yang ditujukan dengan nilai dari 

koefisien determinasi atau adjusted R square sebesar 18,9% besarnya 

variasi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas 

terhadap audit delay. Sementara sisanya yaitu sebesar 81.1% dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian ini. 
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5.3 Implikasi Manajerial 

a) Hasil penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat melakukan evaluasi 

secara berkala dan juga improvement atas faktor – faktor internal yang 

mempengaruhi audit delay seperti dalam penelitian ini. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi Investor dalam pengambilan keputusan yang tepat sebelum 

melakukan investasi ke perusahaan yang terdaftar dengan 

mempertimbangkan audit delay yang terjadi pada perusahaan yang akan 

diberikan investasi. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi kepada 

auditor yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay sehingga auditor dapat mengestimasi lamanya pengerjaan dalam 

audit laporan keuangan perusahaan dan dapat merencanakan dengan lebih 

matang sebelum melakukan audit lapangan sehingga dapat meminimalisir 

lamanya pengerjaan audit laporan keuangan perusahaan. 

Walaupun dalam penelitian ini variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay, namun bukan berarti variabel 

ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak perlu dipakai untuk menganalisis 

estimasi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan.  

Peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menganalisa pengaruh 

ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap audit delay, namun karena sampel 

yang diteliti merupakan perusahaan pertambangan yang dalam kurun waktu tahun 

2012 – 2016 banyak mengalami penurunan profitabilitas atau mengalami kerugian 

pada industri sektor tersebut, sehingga hasilnya berbeda dengan peneliti – peneliti 

terdahulu yang profitabilitasnya berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

audit delay. Karena terdapat perbedaan sampel yang diambil. Untuk ukuran 

perusahaan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay diduga karena 

sampel yang diambil merupakan perusahaan go public yang terdaftar di BEI, 

semua perusahaan go public yang terdaftar di BEI sudah pasti merupakan 

perusahaan pilihan dan memiliki prosedur audit serta tanggungjawab yang sama 
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dalam melaporkan laporan keuangan auditannya secara tepat waktu, karena 

diawasi secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan juga pemerintah.  

 Saran untuk peneliti selanjutnya ialah agar dapat melakukan penelitian pada 

sampel industri lain yang belum pernah diteliti tentang audit delay-nya seperti 

sektor industri retail dan sektor industri perbankan atau financial, dan meneliti 

variabel – variabel bebas lainnya yang diduga memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap audit delay. 
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