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BAB 5  

SIMPULAN & SARAN  

5.1 Simpulan  

Riset dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020. Penelitian bertujuan guna menguji dan 

membuktikan pengaruh Audit Tenure, Financial Distress, Ukuran KAP, Opini 

Audit terhadap audit delay dengan mengukur tanggal laporan penandatangan 

dikurang tanggal laporan buku berakhir.  

Berdasarkan pengujian yang telah dilaksanakan, memperoleh hasil sebagai 

berikut:  

1. Hasil pengujian untuk hipotesis pertama, yaitu pada variabel audit tenure 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan negatif audit tenure 

terhadap audit delay. Dan dinyatakan bahwasannya H1 pada riset yang dilakukan 

ditolak dikarenakan memiliki nilai 0,594 > 0,1   

2. Hasil uji untuk hipotesis kedua, yaitu pada variabel Financial Distress 

menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan positif yang terjadi antara variabel 

Financial Distress dengan audit delay. Dapat dinyatakan bahwasannya H2 pada 

riset yang dilakukan diterima dikarenakan memiliki nilai 0,089 < 0,1  

3. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga, yaitu pada variabel ukuran kantor 

akuntan publik. Dari hasil yang telah dijelaskan menunjukkan bahwasannya 

variabel ukuran KAP terhadap audit delay memiliki tidak pengaruh signifikan. 

Dapat dinyatakan bahwasannya H3 pada riset yang dilakukan ditolak dikarenakan 

memiliki nilai 0,906 > 0,1    

4. Hasil uji untuk hipotesis keempat, yaitu pada variabel opini audit 

menjelaskan terdapatnya pengaruh signifikan negatif yang terjadi untuk variabel 

opini audit dengan audit delay. Dapat dinyatakan bahwasannya H4 pada riset yang 

dilakukan diterima dikarenakan memiliki nilai 0,027 < 0,1  
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, 

terdapat beberapa saran yang akan disampaikan ialah:  

1. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambahkan sektor 

perusahaan pertambangan.  

2. Disarankan menggunakan variabel lain untuk menambah pengetahuan 

terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay seperti komite audit, 

good corporate governance dan lain-lain untuk mendapatkan hasil yang lebih 

akurat.  

3. Diharapkan peneliti yang akan datang disarankan menambah jumlah tahun 

amatan penelitian yang tidak hanya sebatas 2 tahun saja, supaya hasil penelitian 

dapat menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya dan sampel penelitian juga 

menjadi banyak.  

4. Untuk variabel financial distress disarankan untuk menggunakan 

pengukuran yang lebih terbaru.  

5. Untuk perusahaan agar memperhatikan jumlah hutang yang dimiliki, 

dikarenakan apabila utang semakin besar maka akan memperpanjang audit delay 

dikarenakan perusahaan harus melakukan prosedur audit yaitu confirmation 

control terhadap utang yang dimiliki dan apabila hutang yang dimiliki semakin 

besar maka confirmation yang dilakukan akan semakin banyak yang akan 

membuat audit delay semakin panjang.  
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