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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh dari 

komite audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap audit delay. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan membuktikan adanya efek 

moderasi dari kompleksitas audit pada pengaruh komite audit, auditor internal, 

dan auditor independen terhadap audit delay. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada 130 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama 2013-2015 dengan jumlah pengamatan sebanyak 390 kasus. Hasil 

penelitian ini secara keseluruhan berhasil menemukan bahwa rentang waktu 

audit delay dipengaruhi oleh komite audit, auditor internal, kompleksitas audit, 

dan umur perusahaan.  

 Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa rentang waktu terjadinya 

audit delay ditentukan oleh baik atau buruknya kualitas komite audit perusahaan. 

Komite audit yang berkualitas akan memiliki kinerja yang baik, sehingga seluruh 

kegitan operasional perusahaan akan sesuai dengan peraturan dan standar yang 

berlaku. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan berdampak pada kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan perusahaan akan memiliki kualitas 

yang baik dan bebas dari penyimpangan, sehingga akan mempermudah proses 

audit yang dilakukan oleh auditor independen. Kondisi ini akan mengakibatkan 

rentang waktu audit delay menjadi lebih singkat.  

 Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa rentang waktu audit delay 

ditentukan oleh kualitas auditor internal yang dimiliki perusahaan. Auditor internal 

perusahaan yang berkualitas akan mampu melaksanakan tugas dan 
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tanggungjawabnya dengan baik, sehingga akan dapat menciptakan kegiatan 

operasional yang sesuai dengan visi, misi, strategi, aturan, dan standar yang 

berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan juga 

akan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi akan 

mempercepat tugas dari auditor independen, sehingga rentang waktu audit delay 

yang terjadi akan semakin singkat. 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rentang waktu audit delay tidak 

ditentukan oleh auditor independen. Ukuran KAP dari auditor independen tidak 

dapat memberikan jaminan untuk dapat memberikan jasa audit dengan waktu 

yang singkat. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat persaingan yang terjadi antara 

Kantor Akuntan Publik, sehingga KAP The Big Four dan KAP Non Big Four 

saling berusaha memberikan jasa audit dengan tingkat profesionalisme 

(Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Perusahaan publik di BEI sebagian besar juga 

memiliki perikatan yang hampir mencapai batas waktu maksimal perikatan 

dengan satu KAP yang sama. Dengan demikian, tingkat profesionalisme dan 

independensi auditor menjadi berkurang ketika melakukan tugasnya. 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hubungan antara auditor internal 

dengan audit delay juga ditentukan oleh besar atau kecilnya kompleksitas audit 

pada suatu perusahaan. Kompleksitas audit akan berdampak kepada kerumitan 

tugas audit yang harus dikerjakan oleh auditor internal perusahaan. Auditor 

internal pada perusahaan dengan kompleksitas audit yang lebih besar akan 

memiliki tugas yang lebih sulit dibandingkan dengan auditor internal pada 

perusahaan dengan kompleksitas audit yang lebih kecil. Dengan demikian, 

auditor internal pada perusahaan dengan kompleksitas yang lebih tinggi harus 

memiliki kualitas yang lebih baik.  
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 Hasil penelitian ini  mendukung dan memperkuat teori agensi dan teori 

kontijensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan auditor 

internal diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada 

manajemen perusahaan untuk meminimalisir terjadinya konflik agensi, sehingga 

perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi dan tepat waktu. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa auditor 

internal perusahaan sebagai suatu bentuk pengendalian internal perusahaan 

tidak terlepas dari pengaruh variabel kontijensi yaitu kompleksitas operasi 

perusahaan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia 

harus lebih memperhatikan mengenai rentang waktu audit delay yang terjadi 

pada perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat rentang waktu audit delay di 

perusahaan publik di Indonesia cukup tinggi. Dengan demikian, perusahaan 

publik harus dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 

agar dapat mempersingkat tingkat rentang waktu audit delay. Perusahaan harus 

mampu menerapkan dan membentuk komite audit dan auditor internal yang 

sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku agar dapat memiliki kualitas 

kinerja yang baik.  

6.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian 

 Hasil penelitian yang menguji pengaruh dari komite audit, auditor internal, 

dan auditor independen terhadap audit delay serta menguji efek moderasi dari 

kompleksitas audit pada pengaruh dari komite audit, auditor internal, dan auditor 

independen terhadap audit delay ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian. 

Keterbatasan penelitian ini perlu untuk diperhatikan agar dapat digunakan 

sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pengembangan pada penelitian 

selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti juga memberikan saran 
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untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran 

dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Data mengenai informasi auditor internal dari perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih sangat jarang ditemukan pada 

laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya 

dapat menggabungkan antara data sekunder berupa laporan tahunan 

perusahaan dengan data yang diperoleh langsung dari perusahaan, 

misalnya seperti Surat Keputusan pembentukan auditor internal, daftar 

anggota audit internal perusahaan, dan informasi lainnya terkait internal 

auditor internal yang didapatkan dari perusahaan langsung melalui 

sekretaris perusahaan. Penelitian ini tidak dapat melakukan 

penggabungan data sekunder dengan data primer dikarenakan penelitian 

audit delay yang menggunakan variabel independen auditor internal 

sepengetahuan peneliti masih sedikit dilakukan dan semua nya 

menggunakan data sekunder, sehingga peneliti tidak memiliki dasar yang 

kuat untuk melakukan penggabungan sumber data yang digunakan. 

Penelitian ini juga tidak dapat melakukan penggabungan data sekunder 

dengan data primer dikarenakan adanya keterbatasan terkait akses data 

serta biaya dan waktu penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat 

mengatasi keterbatasan informasi terkait auditor internal ini dengan 

menambah periode penelitian untuk memberikan data yang lebih 

bervariasi.   

2. Data pada penelitian ini mengalami degradasi yang diakibatkan adanya 

data outlier. Jumlah perusahaan yang menjadi outlier pada penelitian ini 

adalah sebanyak 6 perusahaan dari 136 perusahaan yang memenuhi 

kriteria sampling atau sekitar 4,41%, sehingga peneliti menyarankan pada 
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penelitian selanjutnya untuk dapat  meminimalisir jumlah perusahaan 

yang memiliki data outlier. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

bantuan software STATA untuk mengatasi outlier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


