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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada sektor properti, real estate, 

dan bahan bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Laporan Tahunan Perusahaan 

yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun yaitu dari 

tahun 2014-2016.. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

teknik pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dari 73 perusahaan properti, real estate, dan bahan bangunan yang terdaftar di BEI, 

hanya 50 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Sehingga total observasi 

yang diteliti selama 3 tahun penelitian berjumlah 150 data. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perusahaan serta 

tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan perusahaan bukan menjadi 

faktor utama yang memungkinkan perusahaan menyampaikan laporan 

keuangan secara tepat waktu.
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2. Variabel umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semakin lama perusahaan berdiri bukan menjadi faktor utama yang 

memungkinkan perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara tepat 

waktu. 

3. Variabel pergantian auditor terbukti memiliki pengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semakin terjadi pergantian auditor, maka akan semakin besar 

kemungkinan perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

4. Variabel struktur modal terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin optimal struktur modal bukan menjadi faktor 

utama yang memungkinkan perusahaan menyampaikan laporan keuangan 

secara tepat waktu. 

B. Implikasi 

Hasil temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa semakin sering terjadi 

pergantian auditor, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Sementara pertumbuhan 

perusahaan, umur perusahaan, dan struktur modal tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Implikasi 

pada penelitian masa datang dapat dikembangkan dengan faktor-faktor lain yang 
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berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sehingga 

penelitian yang terkait dengan tema ini akan semakin berkembang. 

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan ketepatan 

waktu dalam penyampaian laporan keuangan agar sesuai dengan yang telah 

ditetapkan pihak regulator dan juga untuk memenuhi hak investor, sehingga 

terhindar dari sanksi yang diberikan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memasukkan faktor-faktor lain 

yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan, seperti harga saham, dan Good Corporate 

Governance, dikarenakan pada penelitian terdahulu ada yang melakukan 

penelitian pada variabel tersebut tetapi pada sektor yang lain. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain untuk 

menghitung variabel pertumbuhan perusahaan dan struktur modal agar hasil 

dari penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih heterogen dan 

dapat dijadikan pembanding. 


