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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengujian hipotesis regresi logistik yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Besarnya signifikansi variabel likuiditas yang diproksikan dengan quick ratio 

(QR) lebih besar dari taraf signifikansi (0,758 > 0,05). 

2. Besarnya signifikansi variabel solvabilitas yang diproksikan dengan primary 

ratio (PR) lebih besar dari taraf signifikansi (0,280 > 0,05).  

3. Besarnya signifikansi variabel profitabilitas yang diproksikan dengan return 

on assets (ROE) lebih besar dari taraf signifikansi (0,513 > 0,05).  

4. Besarnya signifikansi variabel  ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

natural log total assets (TA) lebih besar dari taraf signifikansi (0,562 > 0,05). 

5. Besarnya signifikansi variabel umur perusahaan yang diukur dengan  melihat 

sudah berapa tahun emiten perbankan tersebut ter-listing di Bursa Efek 

Indonesia (CA)  lebih besar dari taraf signifikansi (0,816 > 0,05) 

6. Besarnya signifikansi variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

diukur dengan dummy variabel (KAP) lebih besar dari taraf signifikansi 

(0,861 > 0,05). 

Oleh karena besarnya signifikansi variabel-variabel likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi Kantor Akuntan 

Publik (KAP) lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05 maka likuiditas, 
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solvabilitas, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan reputasi 

Kantot Akuntan Publik (KAP) tidak mempengaruhi ketepatan waktu  

penyampaian laporan keuangan.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Peneliti yang akan datang 

Saran yang diajukan untuk peneliti selanjutnya: 

1. Memperbanyak sampel penelitian dalam hal ini dengan memperpanjang 

periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam 

jangka panjang dan menggambarkan kodisi yang seseungguhnya terjadi.  

2. Variabel penelitian dapat diperbanyak untuk melihat kemungkinan adanya 

faktor- faktor lain yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

3. Menggunakan proksi yang berbeda untuk variabel independen ataupun dalam 

menilai setiap variabel independen dapat menggunakan dua proksi atau lebih 

agar diperoleh hasil yang lebih baik dan cakupan penelitian semakin luas.  

5.2.2 Rekomendasi bagi Perusahaan atau Pemangku Kepentingan  

1. Bagi emiten perbankan diharapkan untuk lebih tepat waktu dalam hal ini 

lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan sehingga laporan keuangan yang 

disajikan mempunyai kualitas informasi yang baik dan relevan untuk 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan, khususnya bagi para investor. Semakin awal 

menyampaikan laporan keuangannya semakin menunjukan kredibilitas dan 
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profesionalisme manajemen emiten perbankan tersebut dalam mengelola 

dana yang diinvestasikan oleh para investornya. 

2. Bagi Bapepam sebagai otoritas pengawas pasar modal diharapkan untuk 

memberikan sanksi yang lebih tegas untuk emiten-emiten yang tidak tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini untuk melindungi 

investor dari ketidakterbukaan mengenai kinerja perusahaan yang salah 

satunya tercermin dalam laporan keuangan.  

 

 

 

 


