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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013, peneliti mengambil 

kesimplan sebagai berikut: 

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013 kurang 

baik, karena dari 224 pengamatan terdapat 200 atau 89,3%  perusahaan 

secara tepat waktu menyampaikan laporan keuangan, sementara 

perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan masih ada sebanyak 24 atau 10,7%. 

2. Secara parsial profitabilitas yang diproksikan dengan ROA  dan ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan TA tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010-2013, sedangkan untuk leverage yang diproksikan oleh DER 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013. 
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5.2 Saran 

1. Bagi Perusahaan (Emiten) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa leverage berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur, untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini ataupun perusahaan yang diluar sampel penelitian ini diharapkan dapat 

memperhatikan faktor tersebut yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaianlaporan keuangan perusahaan manufaktur. Untuk beberapa 

perusahaan yang ada pada pembahasan sebelumnya berdasarkan hasil penelitian 

diduga terlambat menyampaiakan laporan keuangan, maka diharapkan agar untuk 

selanjutnya dapat menyampaiakan laporan keuangannya secara tepat waktu. Agar 

seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangan, mungkin Bapepam dapat memperketat lagi peraturan-peraturan 

mengenai hal terebut, serta memberikan sanksi yang tegas kepada para emiten 

yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, sehingga mungkin 

untuk perusahaan yang secara sengaja menunda penyampaian laporan 

keuangannya dapat jera karena sanksi yang diberikan Bapepam. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Dilihat dari hasil penelitian dari variabel-variabel yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Dari 

keseluruhan variabel yang diteliti hanya variabel leverage yang secara 

signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 
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keuangan, maka sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat menambah 

variabel lainnya. 

b) Peneliti selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel penelitian dan 

juga menambah periode pengamatan dengan tahun penelitian yang terbaru, 

hal ini dimaksudkan agar hasil penelitiannya pun dapat menggambarkan 

secara umum dan luas, serta dapat memberikan gambaran terkini 

mengenai perusahaan. 

c) Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan proxy yang berbeda untuk 

variabel independennya. 

 


