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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

   Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh 

profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran entitas, ukuran KAP dan 

karakteristik komite audit yang diproksikan dengan audit committee 

independence, audit committee meeting, audit committee size, audit 

committee expertise terhadap audit report lag pada entitas BUMN yang 

terdaftar di BEI 2014-2017. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Variabel profitabilitas (ROA) terbukti berpengaruh positif terhadap 

potensi audit report lag. 

2) Variabel solvabilitas (DTA) terbukti berpengaruh positif terhadap audit 

report lag. 

3) Variabel likuiditas (CR) terbukti tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

4) Variabel ukuran entitas (SIZE) terbukti berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag. 

5) Variabel ukuran KAP (AUD) terbukti berpengaruh positif terhadap 

audit report lag. 

6) Variabel audit committee expertise (COMP) terbukti berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. 
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7) Variabel audit committee independence (INDP) terbukti tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

8) Variabel audit committee meeting (MEET) terbukti tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

9) Variabel audit committee size (SIZE) terbukti berpengaruh positif 

terhadap audit report lag. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan rasio solvabilitas, 

ukuran entitas, dan audit committee expertise sebagai pengaruh audit report 

lag karena dalam penelitian ini variabel tersebut terbukti mempengaruhi 

audit report lag. Selain itu bagi entitas perlu dipertimbangkan menambah 

komite audit yang kompeten atau memiliki latar belakang akuntansi atau 

keuangan untuk mempersingkat audit report lag. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian pada entitas BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Penelitian pada entitas BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2017, memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi 

audit report lag diantaranya berikut ini: 
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1) Terbatasnya jumlah sampel karena jumlah entitas BUMN yang terdaftar 

di BEI sedikit, dan ada beberapa entitas yang tidak memenuhi kriteria 

purposive sampling dan terbatas pada tahun 2014-2017. 

2) Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 9 variabel 

profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran entitas, ukuran KAP dan 

karakteristik komite audit yang diproksikan dengan audit committee 

independence, audit committee meeting, audit committee size, audit 

committee expertise. 

 

5.4 Saran 

      Atas dasar keterbatasan tersebut untuk mendeteksi adanya potensi 

Berdasarkan penjelasan keterbatasan tersebut untuk mendeteksi adanya 

potensi kecurangan laporan keuangan maka saran yang diberikan adalah 

berikut : 

1) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang 

lebih luas dengan memperpanjang tahun penelitian sehingga jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian akan lebih besar. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang 

berhubungan dengan corporate governance yang mampu  

meningkatkan kualitas audit seperti peranan karakteristik dewan 

komisaris, CEO duality, kepemilikan entitas, dan opini audit.  


