
 

 

BAB V  

PENUTUP  

  

  Kesimpulan  

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis linear berganda, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Ukuran komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap audit 

report lag. Hal ini terlihat pada PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) tahun 2017 

dengan anggota komite audit sebanyak 3 orang namun masa audit report lag 

masih melewati batas waktu penyampaian yaitu selama 122 hari.  

2. Kompetensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

report lag. Hal ini terlihat pada PT Central Omega Resources Tbk. (DKFT) 

tahun 2015 dengan anggota komite audit yang kompeten sebanyak 3 orang 

atau proporsi sebesar 1,00 dapat menurunkan audit report lag selama 22 hari.  

3. Kepatuhan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit report 

lag. Hal ini terlihat pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk.  

(ITMG) tahun 2014 dengan total pertemuan dalam satu tahun sebanyak 12 

pertemuan dapat menurunkan audit report lag selama 49 hari.  
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  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis 

data adalah:  

1. Perusahan diharapkan agar mempersiapkan laporan keuangan beserta 

dokumen pendukung sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh regulator. 

Hal ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mempercepat proses audit.  

2. Perusahaan sebaiknya memiliki jumlah anggota komite audit yang sesuai 

seperti yang telah ditentukan sebagaimana keputusan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) No. 55 untuk tetap menjaga keefektifan komite audit. Hal 

ini dikarenakan bahwa komite audit menjadi tidak efektif jika ukurannya 

terlalu kecil atau terlalu besar. Pembentukan komite audit masih sekadar 

mematuhi regulasi yang ditetapkan tanpa memperhatikan fungsi yang 

sesungguhnya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya 

seperti faktor audit terkait (audit related), kondisi keuangan perusahaan, dan 

lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menguji audit report lag, serta 

dapat menambah sampel penelitian dan tahun  

 pengamatan  sehingga  hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  

kecenderungan audit report lag dalam jangka panjang.  



 

 

 


