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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data serta pembahasan mengenai bagaimana 

pengaruh audit tenure, opini audit, dan reputasi auditor terhadap audit report lag 

dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 476 data yang berasal dari 

perusahaan sektor barang konsumen primer dan non-primer yang tercatat di BEI 

periode 2018 – 2020 diperoleh hasil bahwa AT tidak berpengaruh signifikan negatif 

terhadap ARL. Sehingga hasil dari penelitian ini menggambarkan masa audit yang 

lebih lama tidak membuat laporan audit lebih pendek, begitu pula sebaliknya 

Kemudian, hipotesis kedua diperoleh hasil OA berpengaruh negatif terhadap ARL. 

Artinya, semakin baik OA diperoleh perusahaan atau WTP maka semakin singkat 

keterlambatan pelaporan keuangan audit yang terjadi.  

Selanjutnya, RA memiliki hasil pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ARL, yang artinya hasil penelitian ini mendukung bahwa semakin baik auditor KAP 

yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan maka semakin kecil tingkat 

ARL perusahaan. Uji koefisien determinasi (R2) yang dilakukan memperoleh hasil 

bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen senilai 4.7%, 

sehingga persentase lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain variabel 

bebas dalam penelitian ini.  
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V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti akan memberikan saran yang 

diharapkan dijadikan sebagai acuan yang nantinya memberikan manfaat bagi 

peneliti selanjutnya: 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharap untuk memperluas sampel pada penelitian, 

tidak hanya berfokus pada perusahaan sektor barang konsumen primer dan 

non-primer agar cakupan yang digunakan lebih luas dan data yang dikaji lebih 

relevan dalam menganalisis panjang atau pendeknya waktu proses audit. 

Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah rentang waktu 

penelitian untuk menggeneralisasi data sehingga hasil pengamatan lebih 

valid. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen 

yang lebih memengaruhi ARL seperti fee audit, komite audit, ukuran 

perusahaan atau pun kompleksitas perusahaan.  

c. Bagi perusahaan diharapkan melakukan evaluasi terkait data-data yang 

diperlukan selama proses audit, maka auditor selama melakukan proses audit 

dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat untuk meminimalisir 

terjadinya ARL.  

 


