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BAB V 

PENUTUP  

 

V.1. Kesimpulan 

Sesuai dengan analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dari uji Omnibus Tests of Model Coefficients, menunjukkan bahwa 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara 

simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (timeliness).  

b. Secara parsial untuk masing-masing variabel independen yaitu 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan (timeliness).  

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

bahwa nilai Nagelkerke’s R Square untuk variabel profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan umur perusahaan sebesar 0,111 atau 11,1% 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (timeliness), 

sedangkan sebesar 88,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

variabel yang diteliti seperti likuiditas, leverage keuangan, opini audit, 

kepemilikan publik, serta reputasi kantor akuntan publik (KAP). 

 

V.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

terdapat saran-saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan atau  

variabel bebasnya seperti likuiditas, leverage keuangan, opini audit, 

kepemilikan publik, serta reputasi kantor akuntan publik (KAP) untuk 

memberikan masukan kepada pemakai laporan keuangan dalam upaya 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (timeliness).  Dan 
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juga menambah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian dan 

tidak hanya pada perusahaan manufaktur melainkan seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 

memperpanjang periode penelitian untuk dapat memberikan gambaran 

serta temuan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Berkaitan dengan variabel yang diteliti kita ketahui Profitabilitas, 

Ukuran perusahaan dan Umur perusahaan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Oleh sebab itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah 

variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan., karena dilihat dari hasil 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat 

pada model penelitian ini, ternyata 90,3% dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain diluar variabel yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 

c. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Eek Indonesia wajib 

menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan 

akuntan dengan pendapat yang lazim selambat-lambatnya pada akhir 

bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan/tanggal neraca. Dan bagi Investor sebaiknya melihat 

bagaimana ketaatan perusahaan tersebut dalam menyampaikan 

laporan keuangan keuangannya kepada Bapepam, sebab ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu 

pencerminan kredibilitas atas kualitas informasi yang dilaporkan. Dan 

bagi masyarakat sebaiknya tidak menilai perusahaan yang bagus 

hanya dari ukuran perusahaannya yang besar saja, sebab perusahaan 

besar pun memiliki kemungkinan bermasalah, tepat waktu atau 

tidaknya perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada 

Bapepam merupakan pencerminan tingkat kepatuhan perusahaan 

terhadap regulasi yang ditetapkan. 
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