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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah profitabilitas, likuiditas, 

solvabilitas dan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh 

signifikan terhadap audit delay pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpilan bahwa: 

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay dan memiliki 

koefisien negatif (-). Artinya semakin besar profitabilitas suatu perusahaan 

maka audit delay akan semakin pendek, hal ini dikarenakan perusahaan ingin 

segera memberitahu good news (berita baik) kepada investor. Sebaliknya, 

semakin kecil profitabilitas suatu perusahaan maka audit delay perusahaan 

tersebut akan semakin panjang, hal ini dikarenakan perusahaan ingin menunda 

penyampaian kabar buruk bagi investor pada saat perusahaan dalam kondisi 

tidak menguntungkan. 

2. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap audit delay  dan memiliki koefisien 

positif (+).  Artinya semakin besar likuiditas suatu perusahaan, maka akan 

semakin besar audit delay perusahaan tersebut, dan semakin kecil likuiditas 

suatu perusahaan maka semakin kecil pula audit delay pada perusahaan 

tersebut.  Hal ini kemungkinan besar dapat terjadi karena likuiditas dengan rasio 

yang besar memerlukan perhatian lebih auditor. 
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3. Solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal ini 

dikarenakan besar atau kecilnya utang yang dimiliki oleh perusahaan tidak 

memengaruhi lamanya audit delay karena bagaimanapun auditor akan berusaha 

menerbitkan laporan audit sebelum waktu yang ditentukan. Dan solvabilitas 

bisa jadi tidak menjadi perhatian khusus auditor dalam mengaudit laporan 

keuangan perusahaan sehingga rasio solvabilitas tida memengaruhi lamanya 

audit delay. 

4.  Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap audit delay. Hal ini dikarenakan dewan komisaris 

independen tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan 

yang diterbitkan oleh perusahaan. Mereka tidak dapat berkontribusi banyak 

terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahan, mereka hanya 

menjadi penasehat di dalam perusahaan.  

5.2 Saran 

Saran dari peneliti adalah: 

1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan memilih 

variabel independen lainnya yang mungkin dapat berpengaruh besar 

terhadap kenaikan atau penurunan Audit Delay. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain terhadap variabel-

variabel independen yang dipilih, sehingga hasil yang diperoleh lebih 

lengkap. 
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