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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dan 

pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dari 

penelitian ini dimana hasil pengujian hipotesis pertama memberikan bukti 

bahwa tax avoidance tidak memberi pengaruh secara signifikan terhadap audit 

report lag karena setiap perusahaan memiliki keinginan untuk dapat 

melaporkan laporan keuangannya secepat mungkin terlepas apakah perusahaan 

tersebut melakukan penghindaran pajak ataupun tidak. 

Hasil pengujian hipotesis kedua ialah keberadaan variabel moderasi 

yaitu tipe auditor independen tidak memiliki pengaruh dalam memperkuat 

hubungan tax avoidance dengan audit report lag untuk menjadi signifikan. Hal 

ini karena tipe auditor tidak memliki peran dalam menambah efek dari tax 

avoidance untuk menghasilkan nilai yang signifikan. Selain itu, setiap auditor 

diwajibkan untuk melakukan proses audit sesuai dengan regulasi yang ada 

sehingga dapat terhindar dari adanya audit report lag dengan mengingat bahwa 

adanya kemungkinan penurunan reputasi dari auditor yang bersangkutan. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian sebelumnya, ada 

sejumlah saran yang dapat dikemukakan peneliti, diantaranya yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat memberikan perhatian lebih terkait 

kebijakan perusahaan, khususnya terkait audit report lag agar dapat 

terhindar dari sanksi yang diberikan oleh OJK di Indonesia. 

2. Bagi Investor 
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Diharapkan investor dapat lebih memperhatikan informasi terkait 

perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan tindakan tax 

avoidance agar terhindar dari informasi yang dapat menyesatkan investor. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan peneliti selanjutnya mampu menggunakan atau menambah 

proksi lain yang mungkin dapat mempengaruhi audit report lag seperti 

struktur kepemilikkan atau kualitas audit dan sebagainya.  
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