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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh profitabilitas, opini audit, dan 

ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2014-2016. Analisis dilakukan dnegan menggunakan program olah data 

IBM SPSS Statistic 23. 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian selama 3 tahun pengamatan (2014-2016) pada 

perusahaan pertambangan, secara parsial  profitabilitas, opini audit, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

b. Berdasarkan uji koefisien determinasi (model summary) dapat dilihat 

bahwa nilai Nagelkerke’s R Square untuk variabel Profitabilitas, Opini 

Audit, dan Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh 10% sedangkan 

sisanya 90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian seperti 

Laverage, Likuiditas, Rasio Gearing, Reputasi KAP dan faktor 

lainnya. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran teoritis yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, antara lain: 

a. Penelitian berikutnya dapat menambah periode pengamatan yang lebih 

panjang dari sampel seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Penelitian berikutnya sebaiknya mempertimbangkan beberapa variabel 

lain yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 
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keuangan untuk meningkatkan pengetahuan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

Keuangan untuk meningkatkan pengetahuan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

Dari beberapa saran praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan, bagi kantor akuntan publik, bagi masyarakat, dan bagi peneliti 

selanjutnya, antara lain: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain 

dalam meakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya melakukan perhatian terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

3. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Akuntan publik sebelum memberikan jasa audit ke perusahaan, sebaiknya 

mengetahui masalah yang terjadi dalam ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

4. Bagi Masyarakat 

Masyarakat sebaiknya mengetahui informasi perusahaan berdasarkan 

laporan keuangan dan mengetahui peraturan yang mendasari pemberian 

jasa audit. 
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