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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian tentang pengaruh tingat solvabilitas terhadap audit 

delay serta implikasinya terhadap reaksi investor pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 maka simpulan yang di 

peroleh sebagai berikut: 

1. Tingkat Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Audit Delay, yang artinya 

bahwa semakin tinggi tingkat solvabilitas suatu perusahaan maka audit 

delaynya akan semakin panjang. 

2. Opini Auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. Yang artinya 

menurut teori bahwa perusahaan yang tidak menerima opini audit standar 

unqualified opinion mengalami audit delay lebih panjang hal tersebut tidak 

sesuai dengan hasil penelitian ini karena perusahaan yang mendapat audit 

delay paling panjang dalam penelitian ini yaitu 206 hari mendapat opini 

qualified opinion pada perusahaan Berau Coal Energy tbk sedangkan untuk 

opini unqualified opinion yaitu selama 181 hari pada perusahaan Benakat 

Integra Tbk. 

3. Audit Delay berpengaruh negatif terhadap Reaksi Investor, yang artinya 

lamanya waktu audit delay dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi 

yang dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi investor yang 

diproxikan dengan return saham. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Solvabilitas dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay serta 

Implikasinya Terhadap Reaksi Investor pada Perusahaan Pertambangan yang 

Terdapat di Bursa Efek Indonesia.” Penulis mengajukan beberapa saran: 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio solvabilitas 

dalam hubungannya dengan fenomena audit delay, disarankan rasio-rasio 
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lain bisa digunakan dalam penelitian selanjutnya seperti rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, rasio aktivitas. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan bila terdapat variabel yang belum 

konsisten dapat melakukan perluasan variabel yang diperkirakan 

mempengaruhi audit delay guna memperoleh penjelasan lebih baik 

mengenai fenomena tersebut seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

pergantian auditor (audit switching). Dan perluasan lingkup perusahaan 

yang dijadikan sampel, umpamanya dengan menambah kategori 

perusahaan sampel seperti perusahaan perbankan. 

3. Dalam rangka menguji reaksi investor untuk memanfaatkan laporan 

keuangan, maka bentuk-bentuk pengujiannya perlu diperbanyak dan 

dilakukan secara berkelanjutan. Pemahaman peran akuntansi yang tidak 

kebal terhadap perkembangan zaman perlu diserap oleh emiten agar lebih 

menyadari perlunya penyajian informasi yang tepat waktu yang sudah 

menjadi tuntutan pengguna. Hal ini penting mengingat eksistensi 

akuntansi sangat tergantung pada manfaat yang dirasakan oleh 

penggunanya yang salah satunya dapat dimonitor melalui evaluasi reaksi 

investor melalui pergerakan harga saham. 

 

 


