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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab akhir penelitian ini, peneliti akan menarik dan mengemukakan sebuah 

kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang didapatkan setelah melakukan pengumpulan 

dan pengolahan data.  

 Meninjau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti juga akan 

memberikan masukkan atau saran untuk investor yang akan menanamkan modalnya pada 

suatu perusahaan, bagi auditor yang akan mengaudit klien baru, serta peneliti selanjutnya 

yang akan meneliti topik audit delay ini. 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yag telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Terdapat cukup bukti bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap 

audit delay ( Total Lag ). 

2. Terdapat cukup bukti bahwa auditor changes (ACHA) berpengaruh  terhadap 

audit delay ( Total Lag ). 

3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa kompleksitas (KOMP) berpengaruh terhadap 

audit delay ( Total Lag ). 

4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa laba/rugi (PROFIT) berpengaruh terhadap 

audit delay ( Total Lag ). 
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B. SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi investor maupun calon investor sebaiknya memperhatikan informasi 

laporan keuangan tahunan auditan suatu perusahaan sebelum memutuskan 

untuk melakukan investasi atas saham di perusahaan tersebut. 

2. Bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan total asset agar dapat 

mengurangi keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan. 

3. Sebaiknya pergantian auditor dapat dilakukan jauh sebelum tahun tutup buku 

berakhir. Auditor yang baru harus memahami lingkungan bisnis kliennya dari 

awal dan dituntut untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya serta 

perusahaan membantu dalam memberikan jawaban dan data yang diperlukan 

sehingga audit delay dapat ditekan semaksimal mungkin. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen 

lainnya yang dapat mempengaruhi audit delay yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini seperti opini auditor, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, 

reputasi KAP, klasifikasi industri, umur perusahaan dan sebagainya. 

5. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode pengamatan sehingga 

hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan sebagai dasar penilaian faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi audit delay. 


