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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Bedasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisis data dan 

pengujian mengenai Opini Audit, Kualitas Auditor dan Ukuran Pemerintah 

Daerah terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian secara parsial Opini Audit terhadap Keterlambatan 

Penerbitan LHP LKPD dengan tingkat signifikansi untuk variabel 

tersebut sebesar 0,000 lebih rendah dibandingkan dengan taraf yang 

ditentukan α = 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Opini Audit 

berpengaruh signifikan terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD. 

b. Hasil penelitian secara parsial Kualitas Audit terhadap Keterlambatan 

Penerbitan LHP LKPD dengan tingkat signifikansi untuk variabel 

tersebut sebesar 0,491 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan taraf yang 

ditentukan α = 0,05 hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel Kualitas 

Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Keterlambatan Penerbitan 

LHP LKPD. 

c. Hasil Penelitian secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah terhadap 

Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD dengan tingkat signifikansi untuk 

variabel tersebut sebesar 0,072 lebih tinggi dibandingkan dengan taraf 

yang ditentukan α = 0,05 hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel 

Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD. 

 

V.2  Saran 

Terdapat saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel-variabel lain 

yang mungkin berpengaruh juga terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 

75 

 

LKPD seperti Sistem Informasi Akuntansi, Terpilihnya Kembali Kepala 

Daerah, Akuntabilitas Kinerja, Jumlah Temuan Audit, dan lain 

sebagainya. 

b. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode yang lebih 

panjang sehingga diharapkan hasilnya benar-benar mempresentasikan 

populasi dengan baik. 

c. Penelitian selanjutnya hendaknya juga memperhatikan daerah penelitian 

yang lebih sempit sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih 

spesifik.  

d. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data primer, seperti 

kuesioner maupun interview ke kantor pemerintah atau institusi 

pemerintah lain. 

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan 

dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat 

penelitian sebelumnya, menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, serta 

diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu yang 

pengukurannya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi, khususnya 

mengenai Pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Ukuran 

Pemerintah Daerah terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti 

tentang pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Ukuran 

Pemerintah Daerah terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD 

2) Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan 

pertimbangan sebagai evaluasi kinerja bagi Badan Pemeriksaan 
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Keuangan (BPK) selaku auditor dalam melaksanakan pemeriksaan 

keuangan daerah. 

3) Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pedoman 

kepada pemerintah daerah dalam hal audit delay, agar pemerintah 

daerah dapat mempersingkat waktu penyerahan laporan keuangan 

sehingga dapat meningkatkan perkembangan pemerintahan daerah 

yang lebih baik lagi. 
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