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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

 Riset ini mempunyai tujuan untuk memastikan secara empiris pengaruh 

opini audit, audit tenure, dan komite audit terhadap audit report lag. Perusahaan 

manufaktur yang terindeks Kompas 100 dan telah listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2018-2020 dipilih sebagai sampel penelitian. Metode 

purposive sampling digunakan sebagai metode pemilihan sampel yang 

memperoleh sebanyak 78 data observasi yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini, yakni: 

1. Hipotesis pertama pada penelitian ini diterima, karena variabel opini audit 

memperlihatkan adanya pengaruh signifikan negatif antara opini audit 

dengan audit report lag. Sehingga opini yang diberikan auditor kepada 

perusahaan memengaruhi tenggat waktu penyajian laporan keuangan 

(audit report lag). 

2. Hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak, karena variabel audit tenure 

memperlihatkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara audit tenure 

dengan audit report lag. Sehingga rentang waktu masa perikatan (audit 

tenure) antara KAP dengan kliennya tidak memengaruhi tenggat waktu 

penyajian laporan keuangan (audit report lag).  

3. Hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima, karena variabel komite audit 

memperlihatkan adanya pengaruh signifikan negatif antara komite audit 

dengan audit report lag. Sehingga jumlah anggota komite audit 

memengaruhi tenggat waktu penyajian laporan keuangan (audit report 

lag). 
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V.2 Saran 

 Merujuk pada hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan pada 

penelitian ini, terdapat sedikit saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk 

penelitian selanjutnya yang mempunyai topik serupa, yakni: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek 

penelitian, memperbanyak variabel penelitian, memperluas pengukuran, 

memperpanjang waktu pengamatan serta memperbanyak sampel 

penelitian. Dikarenakan masih banyak faktor-faktor lain yang masih dapat 

memengaruhi keterlambatan penyajian laporan keuangan (audit report 

lag). 

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut terkait 

variabel pandemi covid-19 dan dijadikan variabel independen penelitian 

dikarenakan hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pandemi 

covid-19 memberikan pengaruh signifikan positif terhadap audit report 

lag.  

3. Untuk perusahaan, diharapkan dapat mempertimbangkan dan 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keterlambatan 

dalam penyajian laporan keuangan (audit report lag) seperti jenis opini 

audit yang diberikan oleh auditor dan jumlah anggota komite audit 

perusahaan. 
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