BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1.

Simpulan
Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan

ukuran komite audit terhadap Audit Report Lag. Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan dari pengujian saya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag.
perusahaan besar cenderung memiliki waktu

audit report lag lebih

pendek, perusahaan yang lebih besar pada umumnya memiliki lebih
banyak sumber daya yang lebih baik, proses akuntansi yang lebih baik,
serta proses pengendalian internal yang lebih baik pula, sehingga
memudahkan auditor dalam menyelesaikan prosedur audit yang dilakukan
karena minimnya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang
dilakukan oleh perusahaan besar
2. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini
karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu umur perusahaan yang
sudah berdiri lama memilki besar skala operasi tersebut menunjukkan
bahwa terdapat banyak pemeriksaan yang harus dikaji oleh auditor serta
berbagai transaksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga dapat
memperpanjang proses audit report lag, umur perusahaan yang baru
berdiri memiliki audit report lag yang singkat karena adanya peraturan dari
OJK dimana perusahaan publik wajib untuk menyampaikan annual report
maksimal empat bulan sesudah berakhirnya tahun buku, auditor dalam
melakukan

kegiatan

audit

memerlukan

kompetensi

bukti

yang

diperolehnya untuk dapat menyatakan pendapatnya, auditor menemukan
bukti mengenai kewajaran atas laporan keuangan sehingga auditor tidak
akan terpengaruh terhadap umur perusahaan tersebut meskipun perusahaan
sudah berdiri lama atau baru berdiri
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3. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini
karena jumlah komite audit dimana sesuai dengan peraturan OJK bahwa
tiap perusahaan harus mempunyai jumlah anggota komite audit minimal 3
orang,

banyak atau sedikitnya jumlah anggota komite audit suatu

perusahaan tidak akan mempengaruhi terhadap audit report lag karena
keputusan yang dihasilkan adalah keputusan bersama yang berasal dari
kesepakatan jumlah anggota komite audit, sehingga jumlah anggota
komite audit tidak mempunyai pengaruh atas kebijakan atau keputusan
yang sudah ditetapkan oleh komite audit, tugas dan wewenang dari komite
audit tidak berpengaruh langsung dalam prosedur audit yang dilakukan
oleh auditor eksternal, auditor lag lebih berpengaruh terhadap kompetensi
bukti-bukti yang diperoleh oleh auditor sendiri untuk menyatakan
pendapatnya sehingga auditor tidak akan terpengaruh terhadap jumlah
anggota komite audit banyak atau sedikit yang dimiliki oleh perusahaan.

5.2.

Keterbatasan

1. Variabel independen yang dipakai untuk penelitian ini (ukuran
perusahaan, umur perusahaan, ukuran komite audit menjelaskan sebesar
8.5% variabel dependen (Audit Report Lag).
2. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 2 tahun yaitu
2016-2017 tidak bisa generalisasi karena penelitian ini hanya dapat
mencerminkan untuk periode penelitian ini saja dan tidak dapat
mencerminkan untuk periode tahun sebelum atau sesudah penelitian.

5.3

Saran
1. Saran Akademis yaitu untuk peneliti diharapkan dapat menggunakan
alternatif tanggal publikasi laporan keuangan yang lain agar tidak
bergantung pada tanggal publikasi yang tersedia di situs resmi BEI.
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2. Saran Praktis yaitu untuk akuntan publik penelitian ini dapat digunakan
sebagai salah satu pertimbangan untuk lebih memperhatikan hal-hal apa
saja yang dapat membuat laporan hasil audit sangat lama dikeluarkan oleh
auditor sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan audit yang lebih
baik kedepannya, bagi para calon investor yang akan melakukan investasi
di pasar modal, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi terutama
dalam perusahaan yang memiliki audit report lag yang cukup lama.
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