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BAB V

PENUTUP

V.1.  Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh

ukuran KAP,profitabilitasdan jenis industriterhadap audit report lag pada

perusahaan manufaktur disektor industri barang konsumsi dan industri

keuangan sektor pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

tahun 2012.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya serta pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

a. Secara simultan variabel independen yang terdiri dari ukuran KAP

,profitabilitasdanjenis industri secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap audit report lag. Dengan demikian maka hipotesis

penelitian terbukti.

b. Secara parsial ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit

report lag. Hasil pengujian menolak hipotesis yang mengatakan bahwa

perusahaan yang menggunakan KAP Big Four memiliki audit report

lag yang lebih pendek. Dengan demikian maka hipotesis penelitian

tidak terbukti.

c. Secara parsial profitabilitasberpengaruh signifikan terhadap audit

report lag. Hasil pengujian menerima hipotesis yang mengatakan

bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin pendekaudit

report lag. Dengan demikian maka hipotesis penelitian terbukti.

d. Secara parsial jenis industriberpengaruh signifikan terhadap audit

report lag. Hasil pengujian menolak hipotesis yang mengatakan bahwa

perusahaan manufaktur memiliki audit report lag yang panjang dan

perusahaan finansial memilikiaudit report yang lebih pendek. Dengan

demikian maka hipotesis penelitian terbukti.
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e. Melalui uji koefisien determinasi (R2), diketahui bahwa ukuran KAP,

profitabilitasdan jenis industrimempunyai pengaruh sebesar

30,5%terhadapaudit report lag, sedangkan sisanya sebesar 69,5%

dipengaruhi oleh variabel lain.

V.2.  Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat saran-saran

untuk penelitian selanjutnya antara lain:

a. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah sampel yang akan

diteliti, menambah variabel independen lainnya, seperti leverage,  umur

perusahaan, ukuran perusahan,debt to asset ratio, pengumuman

laba/rugi. Dan menambah sampel perusahaan yang dipakai.

b. Bagi perusahaan karena dalam penelitian ini ukuran KAP tidak

mempunyai pengaruh terhadap audit report lag, maka perusahaan tidak

perlu mempertimbangkan untuk menggunakan KAP Big Four atau non

Big Four. Sebab Big Four maupun non Big Four sama-sama dapat

menyampaikan laporan keuangan audit dengan tepat waktu. Dan karena

SPAP membuat KAP Big Four maupun non Big Four menjaga

komitmennya.

c. Bagi para auditor, disarankan untuk merencanakan pekerjaan lapangan

sebaik-baiknya sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan

efisien. Dan mempertahankan kualitas audit agar dapat mempertahan

reputasi KAP dan kepercayaan klien. Mengingat jumlah klien yang

diaudit dari tahun ketahun semakin meningkat, maka auditor harus

merencanakan dengan seksama agar laporan keuangan auditan yang

dihasilkan tepat waktu.
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