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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag.  Perusahaan yang 

melaporkan adanya kenaikan laba, maka akan semakin pendek waktu audit 

report lag. Sedangkan perusahaan yang melaporkan adanya kerugian atau 

penurunan laba, maka akan semakin panjang waktu audit report lag. 

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Perusahaan 

besar maupun kecil sama-sama ingin menyelesaikan proses audit lebih cepat 

sehingga dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu . 

3. Leverage berpengaruh terhadap audit report lag. Perusahaan yang mengalami 

peningkatan rasio leverage, maka akan semakin panjang waktu audit report 

lag. Sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan rasio leverage, maka 

akan semakin pendek waktu audit report lag. 

4. Opini audit berpengaruh terhadap audit report lag. Perusahaan yang 

mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian dari auditor akan lebih cepat 

menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Sedangkan perusahaan yang 

mendapatkan pendapat selain wajar tanpa pengecualian, maka akan semakin 

panjang waktu audit report lag dikarenakan terjadi negosiasi antara auditor 

dengan perusahaan tersebut. 
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5.2 Keterbatasan dan Saran 

5.2.1 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada perusahaan  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia terlalu singkat yaitu 2015, 2016, dan 2017. 

5.2.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sampelnya 

tidak hanya menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 saja, 

tetapi juga dapat dilakukan pada perusahaan perbankan, manufaktur dan lain 

sebagainya atau semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang mungkin akan memberikan hasil penelitian yang berbeda. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode dalam 

penelitian agar hasil yang didapat lebih relevan. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan model 

regresi yang berbeda dari penelitian sebelumnya.  

 


