
 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh 

mekanisme corporate governance yang terdiri dari kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran komite audit , kompetensi anggota komite audit  

terhadap audit report lag pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016. Penelitian ini 

menggunakan data sampel perusahaan sebanyak 60 pengamatan. Dan 

pengujian regresi berganda menggunakan program IBM Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versi 19.  

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini mungkin dikarenakan rata-

rata persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajerial pada 

perusahaan tergolong rendah. Rendahnya persentase kepemilikan 

manajerial perusahaan mungkin mengakibatkan peranan pihak manajerial 

untuk melakukan pengawasan tidak terlalu besar atau tidak berpengaruh 

sebagai pemegang saham dalam menyeimbangkan  kepentingan pemegang 

saham yang tidak lain ialah dirinya sendiri sebagai bentuk untuk mengatasi 

masalah keagenan.  



2. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa semakin besar persentase tingkat kepemilikan institusional maka 

akan dapat memperpendek audit report lag. Hal tersebut mungkin 

dikarenakan rata-rata persentase kepemilikan saham pada perusahaan 

pertambangan pada penelitian tergolong cukup tinggi, sehingga dapat 

diartikan kemungkinan perusahaan mendapat tekanan dari pihak institusi 

lain yang menginvestasikan sahamnya dalam jumlah yang besar agar 

menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu sehingga 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar terhadap perusahaan 

yang diinvestasikan. 

3. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, proporsi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini mungkin 

dikarenakan mayoritas proporsi dewan komisaris independen pada 

perusahaan pertambangan lebih kecil dari anggota dewan komisaris yang 

tidak independen sehingga  dewan komisaris indepeneden belum mampu 

melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap manajemen 

dan kemungkinan mengakibatkan oportunistik manajemen akan 

meningkat. Dari kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa pengangkatan 

dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan 

untuk pemenuhan formalitas regulasi saja. 

 



4. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, ukuran komite audit tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. Hal tersebut mungkin dapat 

disebabkan karena semakin besar jumlah atau ukuran komite audit akan 

mengakibatkan sulitnya membentuk koordinasi dan jaringan komunikasi 

yang baik antar anggota komite audit. Selain itu, akan cukup sulit untuk 

mencapai mufakat dari keterlibatan anggota komite audit yang berjumlah 

besar dalam pengambilan keputusan karena kemungkinan adanya 

interpretasi yang berbeda-beda dari setiap anggota komite audit. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa diduga ukuran komite audit masih belum efektif 

melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga kurang dapat membantu 

auditor eksternal dalam mempercepat proses laporan keuangan auditannya. 

Alasan lain ialah pembentukan komite audit pada perusahaan masih 

sebatas untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan OJK. 

5. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, kompetensi anggota komite 

audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hal tersebut dapat 

terjadi kemungkinan besarnya proporsi komite audit yang kompeten atau 

berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan tidak menjamin 

untuk memperpendek audit report lag. Hal tersebut diduga kurangnya 

pemahaman dan pengalaman pada sektor pertambangan bagi anggota 

komite audit yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi dan 

keuangan. Disisi lain penerapan akuntansi pertambangan tergolong cukup 

rumit daripada penerapan akuntansi sektor lainnya karena sifat dan 

karakteristik antara sektor pertambangan dan sektor lainnya berbeda pula 



sehingga adanya perlakuan akuntansi khusus untuk sektor pertambangan 

terutama perlakuan akuntansi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang 

diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Memperluas objek penelitian, tidak hanya menggunakan perusahaan 

pertambangan saja, sehingga hasilnya dapat mewakili perusahaan pada 

sektor lain seperti perusahaan jasa, perusahaan manufaktur dan sektor 

lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Meneliti variabel lain yang diduga mampu memengaruhi audit report 

lag yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, seperti sistem 

pengendalian internal, tipe auditor, spesialisasi auditor dan 

kompleksitas operasional perusahaan sehingga dapat menemukan 

model yang lebik baik untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit report lag.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, terdapat 

beberapa keterbatasan pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Variabel independen (kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite 

audit, kompetensi anggota komite audit) yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 



17% sehingga masih terdapat 83 %  faktor yang belum dijelaskan 

dalam penelitian ini. 

2. Sampel hanya menggunakan satu jenis industri yaitu perusahaan 

pertambangan sehingga bukti empiris yang telah dihasilkan tidak dapat 

digeneralisasikan dalam menilai audit report lag pada sektor yang 

berbeda. 

3. Variabel independen yang digunakan hanya terfokus pada faktor 

internal yang ada pada perusahaan saja. Faktor-faktor lain yang diduga 

dapat mempengaruhi audit report lag, seperti kompleksitas operasi, 

tipe auditor dan spesialisasi auditor belum dijadikan sebagai variabel 

penelitian.   



 
 

 
 

 


