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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uji statistik data sekunder penelitian dan pembahasan yang 

sudah diuraikan dalam Bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ukuran KAP (X1) tidak mempengaruhi audit delay (Y).  

2. Ukuran Perusahaan (X2) tidak mempengaruhi audit delay (Y). 

3. Tingkat Leverage (X3) tidak mempengaruhi audit delay (Y). 

4. Profitabilitas Perusahaan (X4) mempengaruhi audit delay (Y). 

5. Secara keseluruhan berdasarkan Uji Simultan dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (terikat) artinya, Ukuran KAP (X1), Ukuran Perusahaan (X2), 

Tingkat Leverage (X3), dan Profitabilitas Perusahaan (X4) secara bersama-

sama mempengaruhi audit delay. 
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B. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan 

penelitian, di antaranya : 

1. Ketidaktersediaan data laporan keuangan konsolidasian yang lengkap pada 

serangkaian tahun yang digunakan dalam penelitian dari perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks LQ45. 

2. Keterbatasan waktu penelitian, sehingga penelitian di fokuskan hanya pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks LQ45 

karena likuiditas perusahaan dianggap mampu mewakili perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Tidak semua variabel bebas faktor yang secara teori mampu 

mempengaruhi audit delay diuji dalam penelitian ini. Penelitian ini 

berfokus pada beberapa variabel bebas yang dianggap perlu diuji kembali 

oleh peneliti berdasarkan inkonsistensi hasil beberapa penelitian 

sebelumnya saja. 
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C. Saran 

1. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat memperoleh data 

laporan keuangan secara menyeluruh agar dalam proses pemilihan sampel 

bersyarat, tidak banyak data yang tereliminasi karena ketidaktersediaan 

data dalam time series yang akan diuji. 

2. Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan data perusahaan 

yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada satu kriteria data kelompok 

perusahaan saja. 

3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, peneliti mempertimbangkan 

pengujian faktor lain yang secara teori mempengaruhi terjadinya audit 

delay baik dari segi faktor internal maupun eksternal perusahaan. 
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