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BAB V 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Kondisi 

Keuangan, Audit Tenure dan Efektivitas Komite Audit terhadap Audit Report Lag 

dengan Kualitas Audit sebagai moderasi, pada Perusahaan Jasa Sektor Property & 

Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019. Hasil penelitian berdasarkan 

rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi keuangan berpengaruh terhadap audit report lag. Artinya, apabila 

kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan lemah atau tidak baik maka 

dapat menurunkan keterlambatan laporan audit. 

2. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Artinya, masa 

perikatan auditor dengan klien tidak mempengaruhi keterlambatan laporan 

audit. 

3. Efektivitas komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Artinya, 

semakin efektif komite audit maka akan semakin singkat proses audit 

sehingga menurunkan audit report lag. 

4. Kualitas audit memoderasi memperkuat pengaruh efektivitas komite audit 

terhadap audit report lag. Artinya, perusahaan yang memiliki komite audit 

yang efektif dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big-4 akan memiliki 

proses audit yang lebih singkat.  
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SARAN 

Adapun saran yang disusulkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sebaiknya, kondisi keuangan perlu ditingkatkan sehingga dapat 

mempersingkat audit report lag, apabila memungkinkan harus menghindari 

terjadinya audit report lag. 

2. Sebaiknya, auditor tetap mempertimbangkan audit tenure sebagai variabel 

dependen karena faktor kedekatan auditee dengan auditor berpotensi 

terjadinya audit report lag. 

3. Sebaiknya, efektivitas komite audit perlu dipertahankan, apabila 

memungkinkan perlu ditingkatkan. 

4. Sebaiknya, kualitas audit perlu dipertahankan, apabila memungkinkan perlu 

ditingkatkan, hal ini tidak lepas dari efektivitas komite audit sebagai 

pedoman para dewan komisaris untuk menjaga kualitas audit. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

namun demkian masih memilki keterbatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian terbatas dengan objek penelitian yang hanya meniliti pada 

Perusahaan Jasa Sektor Property & Real Estate. Sebaiknya peneliti yang 

akan dating meneliti pada sektor yang lebih luas. 

2. Periode yang diteliti hanya selama 5 tahun, dari 2015 sampai 2019. 

Sebaiknya penelitian yang akan dating meneliti dengan periode waktu 

yang lebih lama. 
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3. Variabel ini dibatasi dengan kondisi keuangan, masa audit, dan efektivitas 

komite audit, dan kualitas audit sebagai moderasi. Penelitian selanjutnya 

disarankan menggunakan variabel board independent, audit complexity, 

audit fee, reputasi audit, ataupun variabel lainnya.


