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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas mempengaruhi secara signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan audited. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangan audited nya, sedangkan 

perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah 

cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 

auditednya.  

2. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audited. Besar 

kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pihak manajemen 

untuk menyampaikan laporan keuangan audited dengan tepat waktu. 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan 

yang rendah juga ingin menyampaikan laporan keuangan auditednya 

dengan tepat waktu. 

3. Leverage perusahaan mempengaruhi secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu peyampaian laporan keuangan audited. Perusahaan 

yang mempunyai tingkat risiko keuangan yang tinggi menggambarkan 
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perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan 

yang tinggi merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi 

perusahaan dimata publik, oleh karena itu pihak manajemen cenderung 

menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk. 

4. Reputasi Kantor Akuntan Publik (RKAP) tidak mempengaruhi secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan audited. 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tidak 

tergantung pada Kantor Akuntan Publik bermitra dengan The big four 

atau tidak, melainkan tergantung pada kualitas kinerja pihak manajer. 

5. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau bersama-sama dari 

variabel indenpenden yang terdiri dari profitabilitas (ROE), ukuran 

perusahaan (TA), leverage (DER) dan reputasi KAP (RKAP) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan audited perusahaan manufaktur. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menggunakan satu 

proksi dalam melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

audited. 
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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 enam tahun. 

 

5.3 Saran 

1. Bagi Perusahaan (Emiten) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas dan 

leverage mempengaruhi  secara signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan audited serta ukuran perusahaan dan 

reputasi Kantor Akuntan Publik tidak mempengaruhi  secara signifikan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audited. Untuk 

perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitin ini ataupun 

perusahaan yang diuar sampel penelitian ini diharapkan dapat 

memperhatikan faktor tersebut yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur. Untuk beberapa 

perusahaan yang ada pada pembahasan sebelumnya berdasarkan hasil 

penelitian masih terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan 

keuangan, maka diharapkan selanjutnya seluruh perusahaan yang terdaftar 

di BEI tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan audited. 

Bapepam dapat memperketat peraturan-peraturan mengenai hal tersebut, 

serta memberikan sanksi yang tegas kepada emiten yang terlambat dalam 

menyampaikan laporan keuangannya, sehingga perusahaan yang secara 
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sengaja menunda penyampaian laporan keuangannya dapat jera karena 

sanksi yang diberikan Bapepam. 

2. Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

a) Proksi yang digunakan untuk variabel independen tidak hanya satu 

proksi saja. Agar hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan lebih luas 

lagi daripada penelitian ini. 

b) Dapat menggunakan variabel independen lain yang dapat 

mempengaruhi secara signifikan dengan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan audited. 

c) Perusahaan yang digunakan dalan analisis data bisa menggunakan 

perusahaan lain selain manufaktur atau menguji keseluruhan jenis 

perusahaan. 

d) Jangka waktu yang digunakan lebih diperpanjang dan terbaru untuk 

menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. 


