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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui secara empiris 

pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Opini Audit, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan periode 

2014-2016. 

 Setelah diadakannya analisis dan pengujian hipotesis Leverage, 

Kepemilikan Institusional, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada 82 perusahaan 

perdagang, jasa dan investasi yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) 

pada periode 2014-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut  : 

a. Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan artinya dengan hutang yang rendah dan  

perusahaan membiayai aktivitas operasinya dengan pendanaan dari 

internal perusahaan tidak mempengaruhi pihak manajemen untuk 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu . 

b. Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan yang artinya 

Kepemilikan Institusional dianggap tidak memiliki kepentingan 

kepemilikan dan kepentingan eksekutif perusahaan sehingga tidak 

memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mendorong manajemen untuk 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

c. Opini Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan, artinya laporan keuangan yang 

memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian  ataupun memperoleh 

opini selain wajar tanpa pengecualian tidak memberikan pengaruh untuk 

perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. 

d. Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak signifikann terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, artinya semakin besar ukuran 

suatu perusahaan tidak efektif untuk memungkinkan perusahaan tepat 
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waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan tidak mengurangi 

kemungkinan kecenderungan perusahaan telat dalam menyampaikan 

laporan keuangan. 

 

V.2 Saran 

 Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfat, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel 

penelitian dan menambah jumlah variabel bebas sehingga akan lebih 

menguatkan penelitian yang diduga dapat mempengaruhi Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Variabel Leverage, 

Kepemilikan Institusional, Opini Audit dan Ukuran Perusahaan dapat 

dikombinasikan dengan variabel Umur Perusahaan, Kepemilikan 

Manajerial, dan Komisaris Independen.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan dapat mempertimbangkan dalam menentukan 

keputusan terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan, dan mempertimbangkan pula resiko yang dihadapi 

perusahaan ketika tidak dapat menyampaikan laporan keuangan secara 

tepat waktu. 

2) Bagi Investor 

Hendaknya dalam pengambilan keputusan investasi harus mengkaji 

terlebih dahulu kinerja suatu perusahaan dan yang mematuhi tentang 

peraturan penyampaian laporan keuangan yang berkala 
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