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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

Profitabilitas, Opini Auditor, Struktur Kepemilikan terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI) pada tahun 

2013-2016. Bedasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisis data 

dan pengujian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk Profitabilitas tidak berpegaruh terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan dengan tingkat signifikansi untuk 

variabel Profitabilitas sebesar 0,892 lebih besar dari taraf signifikansi 

yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu. 

2. Opini Auditor berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan dengan tingkat signifikansi untuk variabel Opini 

Auditor sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Opini Auditor berpengaruh signifikan 

terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, karena 

opini yang diterima perusahaan wajar tanpa pengecualian cenderung 

tidak menunda untuk menyampaikan laporan keuangan. 

3. Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan dengan tingkat signifikansi untuk 

variabel Struktur Kepemilikan sebesar 0,538 lebih besar dari taraf 

signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Struktur 

Kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan, sehingga perusahaan cenderung tidak 

tepat waktu. 
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V.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang diharapkan 

berdasarkan hasil penelitian yaitu: 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan faktor - faktor yang memengaruhi Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan lainya seperti Debt to Equity Ratio 

(DER), Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan 

faktor lainnya. Agar hasil penelitian dapat mampu memprediksi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan lebih tepat waktu dan 

akurat. 

b. Bagi investor 

Hasil penelitian ini, diharapkan bagi investor dapat 

mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan karena memiliki 

pengaruh besar bagi investor untuk mengetahui tepat atau tidak tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, terlebih lagi untuk 

membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk bahan 

pertimbangan dalam berinvestasi. 

c. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini, diharapkan bagi auditor dapat memberikan opini 

secara akurat terhadap perusahaan sehingga opini tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan.  

d. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini, diharapkan bagi perusahaan dapat memberikan 

informasi sebagai gambaran pentingnya penyampaian laporan 

keuanganya secara tepat waktu. Sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan laba yang tinggi, struktur kepemilikan yang tinggi dan 

juga perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari laporan 

keuangan yang dihasilkan. 
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