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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, 

audit tenure, dan opini audit terhadap audit report lag pada perusahaan 

Property, Real Estate and Building Construction pada Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2015-2018, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report 

lag pada perusahaan property, real estate and building construction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Karena perusahaan 

yang mendapatkan profit besar maupun kecil audit report lag bisa lebih 

cepat maupun lambat 

2. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag perusahaan 

property, real estate and building construction yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2015-2018. Artinya tingkat hutang yang tinggi 

maupun rendah tidak akan mempengaruhi audit report lag.  

3. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap audit report lag perusahaan 

property, real estate and building construction yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2015-2018. Karena perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas tinggi maupun rendah akan berusaha memiliki audit 

report lag  yang singkat.   
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4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit 

report lag perusahaan property, real estate and building construction 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Karena besar 

atau kecilnya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak 

mempengaruhi panjang atau pendeknya audit report lag. 

5. Audit tenure  berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag 

perusahaan property, real estate and building construction yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Karena semakain lama audit 

tenure maka audit report lag akan semakin panjang yang menjadikan 

auditor tidak independen.  

6. Opini audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report lag 

pada perusahaan property, real estate and building construction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Karena opini audit 

yang diterima oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi audit report lag 

karena auditor telah bekerja secara profesional berdasrakan bukti yang 

kompeten. 

7. Profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, audit tenure, 

dan jenis opini audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

audit report lag pada perusahaan property, real estate and building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 

audit report lag dipengaruhi oleh profitabilitas, solvabilitas, audit tenure, 

dan jenis opini audit sebesar 12.8% dan sisanya sebesar 87.2% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 
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B. Saran 

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan Property, Real Estate and Bulding 

Constrruction 

Untuk memperhatikan faktor  yang dapat mempengaruhi audit 

report lag, pengauditan, audit tenure dan penyampaian laporan 

keuangan. Karena jika peraturan mengenai penyamapian laporan 

auditan serta kerja sama antara auditor dengan klien diperketat sehingga  

maka perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan bisa tepat 

waktu dan waktu yang digunakan bisa singkat dalam proses 

pengauditan sehingga laporan keuangan yang diberikan tidak terlambat 

dan tidak dikenai denda maupun sanksi.  

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini dapat dijadikan pandangan dalam bersikap 

profesional, independen, tanggungjawab, dan amanah terhadap 

kekuasaan yang diberikan.  

3. Bagi Akademik 

Peneliti ini dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak 

kampus sebagai acuan penelitian yang akan datang. Guna mendukung 

penelitian ini diharapkan agar pihak kampus menambah referensi lebih 

banyak lagi jurnal maupun buku yang berkaitan dengan audit yang 
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terbaru sehingga dapat mendukung dilaksanannya penelitian yang 

sejenis. 

4. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ni dapat menambah wawasan serta 

informasis yang berkaitan dengan perusahaan yang ada di Indonesia 

serta menmabah pengetahuan dalam ilmu akuntansi dan audit. 

5. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini bisa dijadikan rujuan dan diharapkan pada peneliti 

berikutnya agar tidak terfokus hanya pada perusahaan property dan real 

estate saja. Karena bisa melakukan penelitian sejenis dengan 

menggunakan perusahaan sektor lain, menambah periode penelitian, 

mengganti atau menambah variabel penelitian lain yang belum diteliti 

seperti audit fee, dan ukuran kantor akuntan publik serta memperluas 

penelitian. 

 


