
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai analisis factor-

faktor yang mempengaruhi audit delay dengan reputasi KAP sebagai pemoderasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang

berjumlah 116 sampel padaperusahaan manufaktur selama tahun 2012-2015.

Model penelitian yang digunakan adalah regresi linear. Analisis data yang

dilakukan dengan menggunakan regresi dengan bantuan program software SPSS

20.00 for window. Berdasarkan hasil pengujian, variabel profitabilitas

berpengaruh terhadap audit delay, sementara leverage, ukuran perusahaan, komite

audit dan extraordinary item tidak berpengaruh terhadap audit delay. Pada

pengujian parsial ditemukan hasil bahwa reputasi KAP dan profitabilitas, reputasi

KAP dan leverage, reputasi KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap audit delay, sedangkan reputasi KAP dan komite audit, reputasi KAP

dan extraordinary item tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Dari

hasil pengujian moderasi, reputasi KAP mampu memoderasi variabel bebas

terhadap variabel terikat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian

selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jangka waktu 4 tahun (2012-2015).

2. Berdasarkan hasil koefisien determinasi R2 sebesar 0,203 yang berarti

variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan variabel

dependen sebesar 20,3%.
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3. Pemilihan sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, maka peneliti mengharapkan saran –

saran berikut ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya :

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan populasi

penelitian yang lebih banyak dan jangka waktu penelitian yang lebih lama,

sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

2. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan ataupun meneliti variabel-

variabel lain yang juga dapat memiliki kepentingan yang besar terkain Audit

Delay.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variable independen

dengan penerapan internasional financial reposting standart sehingga dapat

meningkatkan koefisien determinan.

4. Penelitian selanjutnya hendaknya lebih teliti dalam membaca laporan tahunan

perusahaan agar tidak ada item yang terlewatkan sehingga tidak terjadi

perbedaan pemahaman.


