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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan yang 

telah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan dari studi dengan judul “Pengaruh 

Kondisi Keuangan Perusahaan, Tax Avoidance dan Reputasi Auditor Terhadap 

Audit Report Lag” ialah bahwa hasil pengujian hipótesis pertama memberikan 

bukti bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap audit 

report lag yang berarti bahwa apabila perusahaan mengalami kondisi keuangan 

yang semakin tidak sehat, maka akan semakin mempengaruhi audit report lag. 

Hasil pengujian hipótesis kedua memberikan bukti bahwa tax avoidance 

memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini menunjukkan jika 

perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan mengalami 

keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga memberikan bukti bahwa reputasi auditor 

tidak bepengaruh terhadap audit report lag. Hal ini memiliki arti bahwa baik 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four ataupun KAP Non Big Four tidak 

memberikan pengaruh dalam audit report lag. 

 
V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat dimuat 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan kebijakan terkait 

audit report lag agar dapat terhindar dari sanksi yang diberikan oleh OJK. 

2. Bagi Investor 

Investor diharapkan dapat memperhatikan kondisi perusahaan 

dengan meningkatkan pengawasan terhadap pengambilan keputusan 

sebelum berinvestasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/


Na Qanitah Rif’ah, 2022 

PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, TAX AVOIDANCE, DAN 

REPUTASI AUDITOR TERHADAP AUDIT REPORT LAG 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

48 

 

 

 

Diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang kiranya dapat 

mempengaruhi audit report lag seperti kualitas audit atau pergantian auditor 

dan sebagainya. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah 

periode penelitian. 
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