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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara pengaruh ukuran 

perusahaan (total asset), profitabilitas (profit margin ratio), solvabilitas (debt to 

equity ratio), kepemilikan saham publik, dan opini audit terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

otomotif & komponen dan telekomunikasi go public/listed di Bursa Efek Indonesia 

yang mengeluarkan laporan keuangan berturut-turut selama 3 tahun sejak tahun 

2010-2012. Dari kriteria-kriteria yang dibuat, jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 16 laporan keuangan per tahunnya sehingga jumlah total 

sampel yang digunakan adalah 48 laporan keuangan yang dianalisis. 

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (total asset) 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin besar 

ukuran perusahaan sehingga akan semakin cepat dalam penyelesaian 

laporan keuangan. Selain itu, perusahaan besar juga akan lebih tepat waktu 

dalam pelaporan keuangan untuk menjaga image atau citra perusahaan di 

mata publik. 

2. Profitabilitas (profit margin ratio) keuangan suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tinggi rendahnya 
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profitabilitas keuangan suatu perusahaan tidak mempengaruhi untuk 

menyampaiakan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak. Hal 

ini mungkin disebabkan bahwa profitabilitas tidak cukup menjadi 

pembenaran atau ketidakmampuan perusahaan menyampaiakan perusahaan 

menyampaiakan laporan keuangannya tepat waktu. 

3. Solvabilitas (debt to equity ratio) keuangan suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tinggi rendahnya 

solvabilitas keuangan perusahan suatu perusahaan tidak mempengaruhi 

untuk menyampaiakan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak. 

Hal ini mengindakasikan bahwa baik perusahaan yang tepat waktu maupun 

perusahaan tidak tepat waktu tidak mementingakan tentang debt to equity 

rasio. 

4. Kepemilikan saham publik suatu perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Besar kecilnya presentase kepemilikan publik 

suatu perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

keuangan oleh perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh pihak manajemen 

untuk berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dengan 

harapan nanti laporan keuangan tersebut akan memenuhi seluruh kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan oleh pemilik eksternal perusahaan. 

5. Opini audit suatu perusahan tidak mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Pernyataan unqualified opinion ataupun selain 
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unqualified opinion oleh perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan tersebut. 

B. Implikasi 

Laporan keuangan sebagai laporan aktivitas keuangan perusahaan selam 

periode tertentu. Laporan keuangan mempunyai manfaat yang digunakan untuk 

salah satu sumber valid untuk investor guna memutuskan untuk berinvestasi dalam 

suatu perusahaan. Terlambatnya laporan keuangan yang di publikasikan membuat 

investor tidak dapat mengambil keputusan yang baik. 

Tidak tepat waktu laporan keuangan bisa disebabkan oleh ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diindikatorkan dengan sumber daya dan sistem 

pengendalian internal yang kuat yang dimiliki perusahaan dalam aktivitas 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki sumber daya yang sedikit dan pengendalian 

internal yang lemah memungkinkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan 

laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat untuk mengetahui 

langkah yang akan diambil masa mendatang. Profitabilitas yang memberikan 

informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memperoleh keungan dan 

solvabilitas yang memberikan informasi tentang kemapuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Bentuk analisis tersebut akan 

mempengaruhi dalam mengambilan keputusan oleh pihak investor dalam 

melakukan investasi pada perusahaan karena didalamnya terdapat informasi-

informasi penting yang akan digunakan. Jika informasi-informasi tersebut tidak 

diperoleh dengan tepat waktu makan akan berdampak ketidakpercayaan investor 

pada perusahaan. Hal lain yang seperti kepemilikan saham oleh publik dan opini 
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audit juga akan berdampak dalam pengambilan keputusan. Jika informasi tersebut 

tidak diperoleh dengan segera pihak investor tidak akan melakukan investasi 

kepada perusahaan.   

Ketepatan waktu sekarang ini merupakan hal yang penting bagi perusahaan. 

Keterlambatan laporan keuangan bisa berakibat buruk bagi perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, para investor menanggapi 

keterlambatan tersebut sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan. Sedangkan 

secara langsung, perusahaan publik yang melanggar prinsip keterbukaan informasi 

dengan tidak menyampaiakan laporan keuangan tahunan dengan tepat waktu akan 

dikenakan sanksi administrasi dan denda. Dalam penelitian ini apabila perusahaan 

ingin meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat menyampaiakan 

dengan tepat waktu harus melakukan good corporate governance/tata kelola 

perusahaan dengan begitu akan menumbuhkan tingkat kepercayaan investor pada 

perusahaan tersebut. 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan 

diantaranya adalah: 

1. Jumlah sampel yang diteliti masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan 

populasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Variabel dependen hanya dikategorikan atas tepat waktu dan tidak tepat 

waktu, sehingga hal tesebut belum menjelaskan secara utuh kualitas 

pengaruh dari variabel tersebut. 
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3. Penelitian ini hanya mempertimbangkan menggunakan beberapa faktor 

yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan saham publik, dan opini 

audit. Dan mungkin masih banyak faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan selain faktor-faktor 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan keterbatasan yang telah dianalisis oleh penulis, maka saran yang 

bisa penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel dapat diperluas dengan menambahkan jumlah periode 

penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. 

2. Variabel dependen dapat lebih dikembangkan lagi dengan menempatkan 

tanggal laporan keuangan yang dipublikasikan. 

3. Selain ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan saham 

publik, dan opini audit dapat juga ditambahkan variabel independen lain 

yang sesuai serta dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan, seperti reputasi KAP, umur perusahaan, kompleksitas operasi, 

dan internal auditor.  

 

 

 

 

 


