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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas mempengaruhi audit delay. Dalam 

menganalisis data menggunakan analisis statistik linier berganda untuk 

mengetahui sejauh mana variable dependen di pengaruhi oleh variabel 

independen. Penelitian kali ini menggunakan 21 sampel perusahaan dalam bidang 

sub sektor konsumsi (consumer goods)  selama 5 tahun berturut-turut dari mulai 

taun 2012-2016. 

Merujuk pada hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta 

penelitian maka dapat dikemukan beberapa simpulan penelitian sebagai berikut: 

1.) Rata-rata audit delay yang di alami perusahaan dalam sektor konsumsi 

selama tahun 2012-2016 adalah 74 hari. Apabila di lihat dari batas akhir 

peraturan yang di tentukan oleh BAPEPAM, yaitu pada akhir bulan ketiga, 

maka rata-rata perusahaan sampel yg telah di teliti dapat di simpulkan 

bahwa tidak mengalami keterlambatan pelaporan. 

2.) Berdasarkan  hasil uji signifikasi parameter individual (Uji t) 

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit 

delay.  

3.) Berdasarkan hasil uji signifikasi parameter individual (Uji t) hasil 

penelitian kali in menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit delay.  

4.) Berdasarkan hasil uji signifikasi parameter individual (uji t) hasil 

penelitian kali ini menunjukan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit delay.  
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5.2 IMPLIKASI MANAJERIAL  

 Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya dan kesimpulan 

yang di uraikan maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran atau masukan 

yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya : 

1.) Penelitian selanjutnya di harapkan untuk memperluas variabel yang akan 

di gunakan penelitian, agar mengetahui apasajakah faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay.  

2.) Sampel perusahaan yang di gunakan harus lebih banyak lagi agar bisa 

mengetahui perusahaan mana sajakah yang sering mengalami audit delay 

dalam mempublikasikan laporan keuangannya  

3.)  Time Series penelitian selanjutnya harus mencoba lebih lama lagi jika 

bisa lebih dari 5 tahun agar mengetahui di tahun manakah audit delay 

yang paling lama  

4.) Penelitian selanjutnya agar bisa memberikan hasil penelitian yang lebih 

berkualitas lagi dari segi materi ataupun hasil penelitiannya 

 

5.3 KETERBATASAN  

Penelitian kali ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat melemahkan 

hasil penlitian. Beberapa keterbatasan dalam penelitian kali ini,antara lain : 

1) Penelitian ini hanya memakai sampel penilitian populasi dari perusahaan 

sub sektor barang konsumsi (consumer goods)  yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia. 

2) Penelitian ini hanya menggunakan time series yang terbatas yang hanya 

memakai laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut 
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