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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis didapat simpulan dari hasil 

penelitian ini yang berjudul Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Audit  Delay Pada  

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

faktor x nya adalah ukuran perusahaan, kategori kantor akuntan publik, tingkat 

profitabilitas, laba/rugi perusahaan dan jenis pendapat auditor. Berdasarkan hasil 

pengujian menggunakan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Besar kecilnya 

suatu perusahaan dapat mempengaruhi lamanya audit delay dikarenakan 

perusahaan besar cenderung mempunyai manajemen perusahaan yang lebih 

baik sehingga memudahkan auditor dalam melakukan audit.  

2. Terdapat pengaruh kategori kantor akuntan publik terhadap audit delay. 

Kategori kantor akuntan publik dapat mempengaruhi audit delay dikarenakan 

kantor akuntan publik yang besar cenderung lebih cepat dalam mengaudit suatu 

perusahaan.  

3. Terdapat pengaruh tingkat profitabilitas terhadap audit delay. Besar kecilnya 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi audit delay, 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki audit 

delay yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang rendah. 

4. Terdapat pengaruh laba/rugi perusahaan terhadap audit delay. Perusahaan yang 

mendapatkan laba cenderung akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan 

keuangannya dikarenakan laba perusahaan merupakan kabar baik sehingga 

perusahaan tidak ingin menundanya.  
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5. Terdapat pengaruh jenis pendapat auditor terhadap audit delay. Perusahaan 

yang mendapatkan opini WTP cenderung memiliki audit delay yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang pendapat opini selain WTP 

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan peneltiian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Audit Delay pada perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas lingkup perusahaan yang 

dijadikan sampel agar sampel yang digunakan lebih banyak dan lebih 

mencerminkan tingkat audit delay. 

 

 


