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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini akan 

disampaikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan 

dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasilpenelitian ini, khususnya dari 

hasil pengujian hipotesis. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai 

berikut : 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Return on asset atau profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hal ini disebabkan perusahaan tidak ingin 

menyebarluaskan informasi mengenai penghasilan yang ditunjukkan oleh laba 

kepada publik, karena perusahaan mengkhawatirkan adanya asimetri 

informasi mengenai kinerja perusahaan meskipun pada saat itu perusahaan 

mengalami kenaikan laba. 

2. Debt to Equity tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Tinggi rendahnya leverage keuangan suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan 

tepat waktu atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage keuangan yang tinggi juga ingin menyampaikan 

laporan keuangannya dengan tepat waktu, hal ini
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berfungsi agar pihak kreditor dapat mengetahui kinerja perusahaan dan 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman dari kreditor. 

3. Current ratio atau likuiditas perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

likuiditas yang tinggi cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas 

yang tinggi menambah kepercayaan diri perusahaan dan merupakan berita 

baik sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung akan tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

4. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyempaian 

laporan keuangan. Hal ini disebabkan ketepatan waktu dipengaruhi oleh 

seberapa besar rasa tanggung jawab perusahaan dalam mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan oleh Bapepam mengenai keterbukaan informasi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan sehubungan dengan 

pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan beserta hal lainnya yang terkait, yaitu: 

1. Proksi yang digunakan untuk variabel independen tidak hanya satu proksi 

saja agar hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan lebih luas lagi dari pada 

penelitian ini. 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain 

yang merupakan faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

3. Memperluas penelitian dengan menambah sampel penelitian dari seluruh 

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan periode 

pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh akan lebih 

dapat digeneralisasi dan akan lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya 

selama jangka panjang. 

 

 


