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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Ukuran perusahaan yang besar mempengaruhi pihak manajemen 

untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu melalui website. 

2. Profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, sedangkan 

perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah cenderung tidak 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

3. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Hal ini dikarenakan kecilnya persentase kepemilikan publik 

di dalam perusahaan bila dibandingkan dengan struktur kepemilikan lainnya. 

kecilnya presentase kepemilikan pihak luar ini akan mempengaruhi hak suara 

yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan hak suara (kewenangan) terhadap 

perusahaan juga kecil. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Suharli dan Rachpriliani (2006) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  
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5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Penelitian ini belum memberikan klasifikasi rinci tentang waktu pelaporannya, 

sehingga hasil temuan ini tidak sampai mengetahui ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan menurut proses harinya. 

2. Objek penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi dan perusahaan jasa sektor infranstruktur, utilitas, dan 

transportasi bukan jenis industri secara spesifik sehingga hasilnya kurang 

mewakili seluruh jenis industri. 

4. Penelitian ini lebih banyak menganalisis pengaruh variabel-variabel internal 

perusahaan kurang memperhatikan variabel-variabel eksternal perusahaan yang 

mungkin berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan.  

5. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua tahun. 

 

 

5.3 Saran 

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. 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 

digenerasikan dan akan lebih manggambarkan kondisi sesunggungya selama 

jangka panjang.  

2. Variabel dependen dapat lebih dikembangkan lagi dengan mengikutsertakan 

tanggal laporan keuangan dipublikasikan ke media masa.  
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3. Menambahkan variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaoran keuangan seperti Likuiditas, Leverage, kantor akuntan publik, 

Kompleksitas dan Kualitas sistem pengendalian interen. 

 


