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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.    Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran 

Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012-2014. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah observasi sebanyak 210 

yang telah memenuhi kriteria purposive sampling yang telah ditetapkan. 

Kesimpulan dari pengujian dan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan Perusahaan. Hasil dari pengujian ini juga menandakan bahwa 

profitabilitas yang tinggi menjadi suatu kabar yang baik sehingga 

manajemen perusahaan akan menyampaikan laporan keuangan 

perusahaannya dengan tepat waktu. 

2. Leverage tidak berpengaruh terhadap Keteaptan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan Perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat 

mengatasi permasalahan hutang melalui suatu proses seperti restrukturisasi 

hutang. Dalam kondisi masa pemulihan akibat krisis ekonomi permasalahan 



80 
 

 
 

hutang dianggap sebagai hal yang biasa selama ada kemungkinan untuk 

menyelesaikan maupun membayar segala kewajibannya. 

3. Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan Perusahaan. Perusahaan yang memilikin likuiditas yang 

besar maupun kecil sama-sama menginginkan laporan keuangan tahunan 

perusahaan disajikan dan disampaikan tepat pada waktunya. 

4. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan perusahaan. Hal ini dapat diinterpretasikan 

meskipun perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar 

pula, namun perusahaan yang besar juga memiliki kompleksitas transaksi 

yang tinggi sehingga akan lebih kompleks pula dalam penyiapan, penyajian, 

dan penyampaian laporan keuangannya. 

5. Umur Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan. Hasil yang tidak berpengaruh pada 

penelitian ini didasarkan bukan pada lamanya perusahaan tersebut terdaftar 

di BEI, namun seberapa cepat perusahaan tersebut beradaptasi dengan 

kondisi ekonomi dan regulasi yang ada. 

B.     Implikasi 

Penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi yang diharapkan menjadi 

sinyal positif yang dapat membantu segala kinerja dari pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan (stakeholder). Berikut merupakan uraian implikasi yang terjadi dari 

penelitian ini: 
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1. Penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan-perusahaan untuk 

mencoba meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke 

regulator OJK untuk memberikan sinyal positif kepada pasar, calon 

investor, dan masyarakat luas dalam penilaian kinerja perusahaan tersebut. 

Profitabilitas yang dalam penelitian ini memiliki hasil berpengaruh terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan diharapkan 

menjadi trigger bagi perusahaan untuk meningkatkan laba dan berimplikasi 

kepada ketepatan waktu perusahaan tersebut dalam menyampaikan laporan 

keuangan tahunannya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi kepada masyarakat luas, 

terutama calon investor. Calon investor di pasar modal diharapkan 

mempertimbangkan faktor ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

sebaga salah satu pertimbangan untuk melakukan keputusan berinvestasi. 

3. Penelitian ini diharapkan berimplikasi kepada sektor pemangku kebijakan 

(regulator) yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi pertimbangan OJK dalam membuat sebuah 

kebijakan dan sanksi yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. OJK juga diharapkan mempertimbangkan kondisi 

perusahaan dan melihat kondisi perekonomian nasional dalam membuat 

kebijakan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terlambat dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. 
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C.  Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga peniliti memberikan 

beberapa saran untuk membuat penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian ini tidak membahas variabel pengawasan, untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen yang terkait 

dengan pengawasan seperti variabel kualitas auditor dan kualitas komite 

audit. 

2. Penelitian ini terbatas pada sampel perusahaan manufaktur, untuk penelitian 

selanjutnya disarankan memakai sampel penelitian perusahaan Banking dan 

Financing untuk memperkaya kajian literatur yang membahas tentang 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

3. Penelitian ini terbatas pada periode tahun 2012-2014, untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan memperluas rentang periode waktu pengambilan 

sampel untuk menunjukan tren yang paling mendekati kondisi 

sesungguhnya. 


