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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data tentang Analisis Audit Report 

Lag di Tinjau Dari Karakteristik Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) Periode (2015-2017), dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut 

1. Penelitian ini menemukan bukti empiris ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh positif terhadap  audit report lag.  Bahwa 

perusahaan besar cenderung lebih cepat dalam melaporkan laporan 

keuangan daripada perusahaan kecil. Kondisi ini terjadi karena 

perusahaan besar pada umumnya memiliki kemampuan kualitas 

sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi yang lebih baik, 

sedangkan perusahaan dengan ukuran kecil bisa saja juga memiliki 

kualitas sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi yang 

baik, sehingga dapat memperpendek audit delay dibandingkan 

dengan perusahaan besar.  

dalam mengelola perusahaan, agen telah sesuai dengan keinginan 

dan tujuan principal. 

2. Penelitian ini menemukan bukti empiris Profitabilitas  mempunyai 

pengaruh negatif terhadap  audit report lag .Perusahaan yang 

mengalami tingkat profitabilitas tinggi (good news) cenderung 

mengharapkan penyelesaian audit secepat mungkin dan tidak akan 

menunda penerbitan laporan keuangan mereka. Dengan demikian, 

perusahaan yang memperoleh  good news cenderung akan lebih tepat 

waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dibandingkan 

dengan perusahaan yang memperoleh bad news. 

3. Penelitian ini menemukan bukti empiris ukuran KAP  mempunyai 

pengaruh negatif terhadap  audit report lag lag . Ukuran Kantor 

Akuntan Publik tidak mempengaruhi waktu perusahaan dalam 

melakukan publikasi laporan keuangan. Karena sebuah Kantor 

Akuntan Publik harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan dengan tepat 

waktu.  

4.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jenis Industri  mempunyai 

pengaruh negatif terhadap  audit report lag. Perusahaan dalam 

industri keuangan cenderung menghasilkan audit delay yang pendek 

dibandingkan dengan perusahaan dalam kondisi non keuangan, 

proporsi inventory yang lebih rendah dibandingkandengan jenis aset 

lainnya menyebabkan audit delay pada perusahaan keuangan lebih 

singkat. 

5. Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan 

sebesar α =0.5 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) = 34-4-1 = 
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29  diperoleh t tabel = ± 1691 Maka kaidah pengambilan 

keputusannya adalah, dikatakan  berpengaruh jika nilai t- hitung 

lebih kecil dari t- tabel. Hasil perhitungan diperoleh nilai t- hitung 

sebesar 0,125. Dengan demikian t- hitung kecil lebih dari t- tabel 

(0,125<1,691), sehingga H1 ditolak.   Artinya tidak  terdapat 

pengaruh ukuran perusahaan  terhadap audit report lag pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-

2017. 

6. Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan 

sebesar α =0.5 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) =34-4-1 = 

29 diperoleh t tabel = 1,691. Karena nilai t hitung bernilai negatif, 

maka kaidah pengambilan keputusannya adalah, dikatakan tidak 

berpengaruh jika nilai t- hitung lebih kecil dari t- tabel. Hasil 

perhitungan diperoleh nilai t- hitung sebesar -1,663. Dengan 

demikian t- hitung kurang dari t- tabel (-1.663>1,691), sehingga H2 

diterima . Artinya terdapat  pengaruh Profitabilitas terhadap audit 

report lag pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode 2015-2017. 

7. Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan 

sebesar α =0.5 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) = 34-4-1 = 

29 diperoleh t tabel = ±1,691. Hasil perhitungan diperoleh nilai t 

hitung sebesar 2.839. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t-

tabel (2.839>1,676), sehingga H3 diterima  Artinya  terdapat 

pengaruh ukuran KAP terhadap audit report lag pada perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-2017. 

8. Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan 

sebesar α =0.5 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) = 34-4-1 = 

29 diperoleh t tabel = ±1,676. Maka kaidah pengambilan 

keputusannya adalah, dikatakan berpengaruh jika nilai t- hitung lebih 

kecil dari t- tabel. Hasil perhitungan diperoleh nilai t- hitung sebesar 

1.436. Dengan demikian t- hitung lebih kecil dari t- tabel 

(1.436<1,676), sehingga H5 ditolak. Artinya tidak  terdapat 

pengaruh ukuran perusahaan  terhadap audit report lag pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-

2017. 

 

B. Keterbatasan 

           Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang 

sebaiknya perlu dilakukan perbaikan dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index (JII), sebagai indeks atas saham syariah 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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2. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index (JII) dengan jangka periode waktu 3 

tahun. 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa selain ukuran 

perusahaan,profitabilitas, jenis industri terdapat faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi audit report lag 

 

C. Saran-saran 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel tidak hanya 

terbatas pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 

(JII), melainkan dapat diperluas pada indeks saham lainnya bahkan 

bisa meneliti indeks saham syariah dari negara-negara lain. 

2. Periode penelitian yang digunakan sebaiknya tidak hanya 3 tahun, 

melainkan diperpanjang waktunya. Sehingga, hal ini dapat 

menghasilkan informasi yang lebih mendukung kondisi perusahaan 

dalam jangka panjang. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel bebas 

lainnya untuk mengetahui kompleksitas hubungan antar variabel. 

 

D. Penutup  
Alhamdulilah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidyah serta inayahnya dari awal 

pengerjaan skripsi hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penelitian 

skripsi yang berjudul “Analisis Analisis Audit Report Lag di Tinjau 

Dari Karakteristik Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) Periode (2015-2017)”. Harapan penulis semoga penelitian 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi dan pembaca pada 

umumnya. Penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun 

untuk penyempurnaan skripsi ini. sebagai penutup penulis mohon maaf 

atas segala kekurangan dan kesalahan selama penulisan skripsi ini. Akhir 

kata, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata dan kekurangan 

adalah milih hamba-Nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


