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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:  

1. Karakteristik perusahaan yang diukur dengan profitabilitas, solvabilitas,

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada

perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

2. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan

properti yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

3. Karakteristik perusahaan dan audit tenure secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap audit delay pada perusahaan properti yang terdaftar di

BEI periode 2013-2017.

1.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat melakukan evaluasi

secara berkala dan juga perubahan atas faktor-faktor internal yang

mempengaruhi audit delay seperti dalam penelitian ini.

2. 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.

3. Dari hasil penelitian ini, fakta yang berpengaruh adalah profitabilitas,

solvabilitas dan ukuran perusahaan. Dengan begitu auditor diharapkan
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dapat lebih cermat terhadap faktor-faktor tersebut sehingga audit delay 

dapat ditekankan seminimal mungkin dan laporan keuangan dapat 

dipublikasikan tepat waktu. 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapan dapat lebih menyempurnakan 

penelitian mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi audit 

delay dengan cara menggunakan jenis industri lain, menambah variabel 

independen baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal 

perusahaan, serta menambah waktu periode penelitian. 

 

1.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi audit delay selain profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan, dan ukuran KAP. Hal ini dibuktikan dari nilai Adjusted R2 sebesar 

5,2%, sedangkan sisanya 94,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian 

ini. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen saja dalam menguji 

audit delay. Disamping itu variabel independen lebih banyak menggunakan 

faktor-faktor internal perusahaan. Penelitian berikutnya sebaiknya menambah 

faktor eksternal perusahaan yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

3. Perusahaan yang menjadi sampel hanya mengambil perusahaan properti dan 

real estate saja, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan 

untuk semua jenis perusahaan. 
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