
BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan
Penelitian  ini  mencoba  melihat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 

penyelesaian  penyajian  laporan  keuangan  publik  pada  perusahaan-perusahaan 

yang  terdaftar  dalam indeks  LQ-45 di  Bursa  Efek Jakarta.  Faktor-faktor  yang 

dimaksudkan  yaitu  ukuran  perusahaan  (SIZE),  profitabilitas  (PROFIT), 

solvabilitas  (SOLVA),  likuiditas  (LIQUID),  umur  perusahaan  (AGE),  dan 

pelaporan item-item luar biasa dan/atau kontinjensi (EXTRA) terhadap ketepatan 

waktu  penyelesaian  penyajian  laporan keuangan  (LAG)  perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Jakarta. Periode pengamatan 

yang diambil dalam penelitian ini adalah selama 3 tahun yaitu dari tahun 2004 

sampai dengan tahun 2006.  Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

atas hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata perusahaan mengalami keterlambatan penyelesaian selama 76,15 

hari atau ± 3 bulan, yang berarti mereka telah selesai dan siap menyajikan 

laporan keuangan ke  publik pada  bulan Maret,  dan selama tahun 2004 

sampai  dengan  tahun  2006  kecenderungan  ini  relatif  tetap  atau  tidak 

banyak berubah. Tetapi jika dilihat  dari  batas akhir penyerahan laporan 

keuangan  auditan  yang  telah  ditentukan  oleh  Bapepam,  yaitu  paling 

lambat  akhir  bulan  ketiga  (31  Maret)  atau  90  hari,  maka  perusahaan 

sampel  hanya  mengalami  rata-rata  keterlambatan  selama  -14  hari  atau 

dapat  dikatakan  perusahaan  tepat  waktu  dalam  penyampaian  laporan 

keuangan auditan. 

2. Variabel  ukuran  perusahaan  (SIZE)  dan  solvabilitas  (SOLVA)  memiliki 

pengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyelesaian  penyajian  laporan 

keuangan (LAG).



3. Variabel profitabilitas (PROFIT),  likuiditas (LIQUID),  umur perusahaan 

(AGE), dan pelaporan item-item luar biasa dan/atau kontinjensi (EXTRA) 

tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyelesaian penyajian 

laporan keuangan (LAG).

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang apabila dapat diatasi 

pada penelitian selanjutnya akan dapat  memperbaiki  hasil  penelitian.  Beberapa 

keterbatasan dari penelitian ini adalah :

1 Jumlah  sampel  yang  diteliti  masih  sangat  sedikit,  jika  dibandingkan 

dengan populasi yang terdapat di Bursa Efek Jakarta.

2 Dalam penelitian ini terdapat beberapa data yang tidak lengkap atau tidak 

tersedia sehingga akhirnya memperkecil sampel penelitian.

3 Penelitian  ini  hanya  mempertimbangkan  menggunakan  beberapa  faktor 

yang mempengaruhi penyelesaian penyajian laporan keuangan. Variabel-

variabel  ini  hanya  dapat  menjelaskan  sedikit  mengenai  penyelesaian 

penyajian laporan keuangan.

5.3 Saran 

Kemungkinan masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

penyelesaian  penyajian  laporan  keuangan  ke  publik  selain  faktor-faktor  yang 

digunakan dalam penelitian ini. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar:

1 Jumlah  sampel  dapat  ditambah  menjadi  lebih  banyak  sehingga  dapat 

diperoleh hasil yang lebih baik.

2 Jumlah variabel mungkin dapat ditambah lebih banyak, misalnya dengan 

menambahkan  variabel  seperti  jenis  opini  audit,  apakah  perusahaan 

mengeluarkan  laporan  keuangan  selain  laporan  keuangan  tahunan 

(misalnya  laporan  triwulanan,  laporan  bulanan),  jumlah  pengungkapan, 

rata-rata  pengalaman  kerja  pegawai,  struktur  kepemilikan  dalam 

perusahaan, maupun jenis industri dari perusahaan.



3 Digunakan  ukuran  yang  berbeda,  agar  dapat  melihat  hasil  dari  sudut 

pandang yang lain, misalnya  menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai 

ukuran perusahaan atau dari jumlah penjualannya.

4 Dalam analisis  regresi  berganda,  gunakan metode selain  metode  Enter, 

seperti  metode  Stepwise,  metode  Remove,  metode  Backward,  maupun 

metode Forward.

5 Variabel  item-item  luar  biasa  dan/atau  kontinjensi  dipakai,  diharapkan 

agar  menggunakan  ukuran  yang  dapat  melihat  apakah semakin  banyak 

item-item  luar  biasa  dan/atau  kontinjensi  yang  dilaporkan  akan  makin 

menambah keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan.

6 Peneliti  dapat  memasukkan  unsur  teknologi  informasi  dalam  variabel 

independen,  sehingga  hasil  penelitian  dapat  memberikan  gambaran 

mengenai pengaruh teknologi informasi yang ada terhadap penyelesaian 

penyajian laporan keuangan.

 


