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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis regresi logistik 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Secara Parsial 

Berdasarkan pengujian secara parsial terbukti terdapat pengaruh profitabilitas, 

ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan manufaktur. Dalam hal ini profitabilitas memiliki pengaruh 

terhadap ketepatan waktu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 

dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut                

mengandung berita baik (good news) dan perusahaan yang mempunyai berita 

baik tidak akan menunda dalam penyampaian laporan keuangannya dan akan 

cenderung menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini              

juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini                    

mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat                     

waktu menyampaikan laporan keuangannya. Ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap ketepatan waktu yaitu perusahaan yang memiliki sumber 

daya (aset) yang lebih besar memiliki banyak sumber daya, lebih banyak staf 

akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem 

pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, dan sorotan 

masyarakat. Maka hal ini memungkinkan perusahaan menyampaikan laporan 



98 

keuangan lebih cepat ke publik atau tepat waktu, sebaliknya perusahaan yang 

memiliki sumber daya (aset) yang lebih kecil akan lebih lama dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. 

2. Secara Simultan  

Dari hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

(ROE) dan ukuran perusahaan (TA) berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur. 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1.  Pemilihan subjek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2012 saja.  

2.  Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel profitabilitas dan 

ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh juga terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan tidak diuji dalam penelitian ini, karena 

dalam penelitian ini hanya menguji variabel yang memiliki hasil tidak 

signifikan dari hasil penelitian sebelumnya dan beberapa variabel baru yang 

belum banyak diteliti. 

3.  Periode penelitian yang digunakan hanya terbatas tiga tahun. Periode waktu 

yang terbatas tersebut tentunya mempengaruhi hasil penelitian ini. 
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5.2  Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel-variabel independen 

yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap ketepatan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Untuk 

beberapa perusahaan yang pada pembahasan sebelumnya berdasarkan hasil 

penelitian diduga telat dalam menyampaikan laporan keuangan, maka 

diharapkan agar untuk selanjutnya dapat menyampaikan laporan keuangannya 

secara tepat waktu. 

2. Bapepam dapat memperketat lagi peraturan-peraturan mengenai hal tersebut, 

serta memberikan sanksi yang tegas kepada para emiten yang terlambat 

dalam menyampaikan laporan keuangannya, sehingga mungkin untuk 

perusahaan yang secara sengaja menunda penyampaian laporan keuangnnya 

dapat jera karena sanksi yang diberikan Bapepam. 

3. Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peniliti beikutnya subjek penelitian tidak terbatas hanya perusahaan 

manufaktur saja, tetapi mungkin bisa seluruh perusahaan yang terdaftar di 

BEI. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau 

mengganti objek penelitian terbaru. Serta untuk periode penelitian juga 

diharapkan untuk selalu menggunakan tahun penelitian yang terbaru, hal-hal 

tersebut dimaksudkan agar hasil penelitiannya pun dapat menggambarkan 

secara umum dan luas, serta dapat memberikan gambaran terkini mengenai 

perusahaan. 

 


