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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab 

terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:  

1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay 

pada perusahaan manufaktur sektor aneka industry yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2015–2016. Hal ini berarti semakin besar Ukuran Perusahaan 

maka Audit Delay semakin kecil begitu pula sebaliknya. Dibuktikan dengan 

PT Polychem Indonesia yang memiliki total asset yang tinggi dibandingkan 

dengan yang lain sehingga audit delay nya semakin kecil 

2. Opini auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka industry yang terdaftar di BEI selama 

tahun 2015–2016. Hal ini berarti semakin baik opini yang dikeluarkan 

auditor kepada perusahaan maka Audit Delay semakin kecil begitu pula 

sebaliknya. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka implikasi yang 

diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dalam variabel opini auditor terdapat indikator terendah yaitu perusahaan 

yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut 

terjadi karena perusahaan tersebut tidak memiliki data yang lengkap untuk  
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1. diperiksa oleh auditor terkait kelengkapan laporan keuangan perusahaan 

tersebut 

2. Dalam variabel ukuran perusahaan terdapat indikator yaitu total asset, 

beberapa perusahaan yang penulis teliti mempunyai total asset yang rendah 

dibandingkan perusahaan dengan skala besar, maka audit delay pun semakin 

lama terjadi pada perusahaan dengan total asset yang kecil. 

3. Dalam variabel Audit Delay terdapat indikator yang diproksikan dengan 

pengurangan dari tanggal tutup buku perusahaan sampai terbitnya laporan 

auditan perusahaan. Audit delay terjadi dikarenakan perbedaan tiap ukuran 

perusahaan dan opini yang di dapatkan perusahaan tersebut. 

 

A. Saran 

Pertimbangan yang dapat digunakan untuk perbaikan penelitian-

penelitian selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan sebaiknya menyajikan laporan keuangan dengan lengkap 

sehingga pada pemeriksaan oleh auditor pada tahun selanjutnya tidak 

mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian 

2. Bagi perusahaan sebaiknya meningkatkan lagi kinerja perusahaannya agar 

dapat menaikkan total asset yang sudah pernah dicapai oleh perusahaan 

tersebut 

3. Bagi perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan lagi pentingnya data-data 

laporan keuangan yang akan disajikan dan meningkatkan kinerja 

perusahaan tersebut. 

  


