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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor dan opini 

auditor tehadap audit delay pada emiten di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian dilakukan lima tahun berturut-turut, dari 2011 sampai dengan 

2015 dan mencakup 11 perusahaan food and beverages. Uji asumsi klasik 

dilakukan sebelum uji hipotesis, maka diperoleh beberapa kesimpulan: 

1. Berdasar pada uji hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay 

2. Berdasar pada uji hipotesis, profitabilitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit delay. 

3. Berdasar pada uji hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa variabel 

solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

4. Berdasar pada uji hipotesis, kualitas auditor berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit delay. 

5. Berdasar pada uji hipotesis, opini auditor tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. 
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B. Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

Perusahaan yang menjadi sampel hanya perusahaan food and 

beverages saja, maka hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan 

untuk semua jenis perusahaan di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 

2011-2015. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. para peneliti dapat memperluas variabel penelitian yang diperkirakan 

mempengaruhi audit delay guna memperoleh penjelasan lebih baik 

mengenai penelitian tersebut. 

2. Perluasan lingkup perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, 

misalnya dengan menambah kategori sampel perusahaan. 

3. Penelitian lain yang serupa juga dapat dilakukan untuk 

mengkonfirmasi hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 

uji beda atau menambahkan variabel lain yang dirasa dapat 

mempengaruhi audit delay. 
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