
63 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian membuktikan bahwa Profitabilitas diketahui nilai t hitung

sebesar 3,980 dan nilai ttabel sebesar 4,01808 dengan perbandingan antara

nilai ttabel ≤ thitung ≤ ttabel yang menunjukkan bahwa 4,01808 > 3,980 maka

H1 diterima atau H0 ditolak dengan sig. 0,000 < (α) 0,05 atau taraf

signifikansi kurang dari 0,05 berarti bahwa Profitabilitas berpengaruh

terhadap Audit Delay pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek

Indonesia. Dengan demikian hipotesis pertama, H0 ditolak atau Ha

diterima yang menyatakan Profitabilitas berpengaruh terhadap Audit Delay

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

b. Hasil penelitian membuktikan bahwa Solvabilitas diketahui nilai thitung 

sebesar 1,305 dan nilai ttabel sebesar 2,01808 dengan perbandingan antara

nilai thitung > ttabel yang menunjukkan bahwa 1,305 < 2,01808, maka H0

diterima atau Ha ditolak dengan sig 0,201 < (α) 0,05 atau taraf signifikansi

lebih dari 0,05 berarti bahwa Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap

Audit Delay pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dengan

demikian hipotesis kedua, H0 ditolak atau Ha diterima yang menyatakan

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay Pada

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia terbukti. Hal ini berarti

Profitabilitas berperan secara langsung dalam mendukung penurunan Audit

Delay pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
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3. Hasil penelitian membuktikan bahwa Uji F di dapat hasil Fhitung sebesar 7,932 

dan nilai Ftabel sebesar 3,22 dengan perbandingan antara nilai ttabel ≤ thitung ≤  

ttabel yang menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikan atau profitabilitas 

0,000. Fhitung > Ftabel Uji F yang telah dilakukan 7,932 > 3,22, maka H0 ditolak 

atau Ha diterima yang berarti Profitabilitas dan Solvabilitas secara simultan 

berpengaruh terhadap Audit Delay. Variabel Profitabilitas dan Solvabilitas 

persamaan nilai regresi berganda sebesar Y = 64,946+0.0001641X₁ + 

0.00001878X₂ + e ini menunjukkan bahwa Koefisien regresi variabel 

Profitabilitas berpengaruh positif artinya terjadi hubungan Positif antara 

Profitabilitas dengan Audit Delay, sedangkan koefisien regresi variabel 

Solvabilitas bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Solvabilitas 

dengan Audit Delay namun tidak signifikan. 

 

 
5.2 Implikasi Manajerial 

 

Ditarik dari pembahasan sebelumnya maka ditarik beberapa implikasi sebagai 

berikut : 

a. Ketepatan penyampaian laporan keuangan audit ke bursa efek sangatlah 

dipengaruhi Profitabilitas perusahaan, namun tidak terlepas dari 

kedisiplinan perusahahaan dalam menyampaikan laporan keungan sesuai 

persyaratan yang di berikan sehingga proses audit akan lebih optimal 

dalam hasil nya. 

b. Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka 

mengamati Audit Delay maka perlu dikaji ulang variabel yang 

berpengaruh maupun tidak berpengaruh selain Profitabilitas dan 

Solvabilitas. 
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