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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dari variabel komite audit memiliki tingkat signifikansi  

0,021 lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa komite audit 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia pada tahun 2016-2020.  

2. Hasil penelitian dari variabel opini audit memiliki tingkat signifikansi  0,005 

lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada 

tahun 2016-2020. 

3. Hasil penelitian dari variabel gender auditor memiliki tingkat signifikansi  

0,483 lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa gender auditor 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020. 

4. Hasil penelitian dari variabel reputasi KAP memiliki tingkat signifikansi  

0,483 lebih besar dari 0,638, sehingga menunjukkan bahwa reputasi KAP 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020. 

5. Hasil penelitian dari variabel komite audit, opini audit, gender auditor dan 

reputasi KAP menggunakan uji F memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 

kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa variabel komite audit, opini 

audit, gender auditor dan reputasi KAP secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi 

penelitian selanjutnya, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu 

hanya menggunakan empat variabel yaitu komite audit, opini audit, gender 

auditor dan reputasi KAP. 

2. Objek dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terfokus pada 

Bank Umum Syariah (BUS). 

3. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun 

yaitu dari tahun 2016-2020. 

C. Saran 

 Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran 

yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya  

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen 

lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi audit delay dan memperluas 

objek penelitian yang dijadikan sampel penelitian, sehingga penelitian tidak 

hanya dilakukan pada sektor Bank Umum Syariah (BUS), juga 

memperpanjang periode waktu penelitian sehingga hasil yang dicapai dapat 

lebih baik.  

2. Bagi Bank Umum Syariah (BUS). 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan bagi bank umum syariah untuk memperhatikan faktor-faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay, sehingga bank umum syariah 

dapat menyampaikan laporan keuangan kepada publik secara tepat waktu, 

agar kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam rangka untuk 

membuat keputusan-keputusan ekonomi dapat terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


