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BAB V 

PENUTUP 

 

V.I.  Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris 

pengaruh Laba/Rugi Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap 

Audit Report Lag pada periode tahun 2010-2013. Sampel dalam penelitian ini 

adalah perusahaan maufaktur sektor industi dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

pada periode tahun 2010-2013 yang telah dipilih melalui metode purposive 

sampling. 

Sesuai dengan analisis data yang telah dilakukan, maka penelitian menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut ini : 

a. Variabel independen  laba/rugi perusahaan, ukuran perusahaan, dan 

ukuran KAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap audit 

report lag. 

b. Pada uji parsial (uji t) untuk variabel independen laba/rugi perusahaan 

mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap audit report lag. 

c. Pada uji parsial (uji t) untuk variabel ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh yang  signifikan terhadap audit report lag. 

d. Pada uji parsial (uji t) untuk variabel independen ukuran KAP 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap audit report lag.  

e. Berdasarkan uji koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai Adjusted 

R
2
 sebesar 0,058 atau sebesar 5,8%. Maka hal ini berarti bahwa variabel 

independen dalam penelitian yaitu laba/rugi perusahaan, ukuran 

perusahaan, dan ukuran KAP mampu menjelaskan variasi variabel  audit 

report lag sebesar 5,8% sedangkan sebesar 94,2% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini seperti jenis industri, 

profitabilitas dan opini audit. 
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V.2.  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat 

saran untuk penelitian berikutnya yaitu : 

a. Peneliti yang hendak melakukan penelitian sejenis berikutnya diharapkan 

untuk menambah variabel independennya seperti jenis industri, 

profitabilitas dan opini audit. 

b. Menambah jumlah sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas hanya 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasat dan kimia untuk 

mengetahui apakah dengan perbedaan sampel dan sektor penelitian akan 

memperoleh hasil penelitian yang sama. 

c. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode waktu yang lebih 

panjang, agar data yang di peroleh lebih bervariasi. 
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