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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan 

disampaikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran  mengenai penelitian ini. 

Adapun kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang disampaikan didasarkan  pada 

hasil penelitian ini, khususnya dari hasil pengujian hipotesis. Kesimpulan, 

keterbatasan, dan saran tersebut adalah sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pengujian regresi logistic yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rasio Profitabilitas dengan indikator Return On Asset dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangannya, sedangkan perusahaan yang 

mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah cenderung tidak tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangannya. Rasio Profitabilitas dengan 

indikator Return On Earnings tidak dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Sehingga tepat atau tidaknya perusahaan 

dalam  menyampaikan laporan  keuangan tidak terpengaruh oleh berapa 

banyak modal yang dimiliki oleh perusahaan. 
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2. Rata-rata timeliness yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Indonesia 

pada tahun 2008-2010 di Bursa Efek Indonesia adalah 89,91 hari, artinya 

lebih cepat 1 hari jika mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Bapepam, bahwa laporan keuangan tahunan audited  perusahaan yang sudah 

go public selambat-lambatnya disampaikan kepada Bapepam dan Bursa Efek 

Indonesia pada akhir bulan ke tiga (31 Maret) atau sekitar 90 hari jika 

dihitung dari akhir tahun buku perusahaan yang biasanya jatuh pada tanggal 

31 Desember. Hanya saja dalam penelitian ini tidak mengacu kepada presisi 

harinya hanya tepat atau tidaknya.  

3. Profitabilitas dengan indikator Return On Asset berpengaruh signifikan 

sebesar 0,012 terhadap timeliness, artinya bahwa semakin tinggi atau semakin 

rendah tingkat profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan (timeliness). Sedangkan Profitabilitas 

dengan indikator Return On Earnings tidak berpengaruh signifikan sebesar 

0,104 terhadap timeliness, artinya seberapa besar modal yang dimiliki oleh 

perusahaan tidak berpengaruh  terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan (timeliness). 

 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini belum memberikan klasifikasi secara rinci tentang waktu 

pelaporannya, sehingga hasil temuan ini tidak sampai menganalisis ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan menurut presisi harinya. 
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2. Analisis data yang dilakukan hanya menggunakan perusahaan manufaktur 

saja dan tidak mengikutsertakan perusahaan selain manufaktur. 

3. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga tahun. 

4. Faktor-faktor sebagai variabel independen yang digunakan hanya 

menggunakan satu rasio dan dua indikator. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan setelah menyimpulkan 

hasil penelitian, pada bagian ini penulis mengajukan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Perusahaan 

Disarankan perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap timeliness dalam memprediksi dan mengambil keputusan investasi. 

Agar menjadi perhatian bagi investor untuk menanam  modal di perusahaan 

sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya. Dan dengan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk penugasan 

audit yang lebi awal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel independen lain yang 

dapat mempengaruhi secara signifikan dengan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Perusahaan yang digunakan dalam analisis data bisa 

menggunakan jenis perusahaan lain selain manufaktur atau menguji 

keseluruhan jenis perusahaan. Jangka waktu yang digunakan lebih 

diperpanjang untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. Dapat 
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menggunakan variabel dependen ketepatan waku sebagai rentan waktu untuk 

penelitian selanjutnya, agar dianalisis ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan menurut presisi harinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


