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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas dan kepemilikan publik 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan jumlah observasi sebbanyak 48 

perusahaan yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kesimpulan 

dari pengujian dari 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 keuangannya dengan 

tepat waktu. 

2. Kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan. Hasil dari pengujian ini mengindikasikan 

bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham publik yang tinggi 

dapat memberikan sinyal baik yang dapat diinformasikan melalui laporan 

keuangan yang tepat waktu sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam 

menentukkan keputusan investasi. 



74 
 

 
 

3. Profitabilitas dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil dari pengujian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan kepemilikan publik yang tinggi 

menjadi suatu kabar yang baik sehingga manajemen perusahaan akan 

menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi yang diharapkan menjadi 

arah bagi penelitian selanjutnya. Profitabilitas yang diukur dengan 

menggunakan return on asset memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi akan 

mendorong perusahaan untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangannya. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi cenderung akan menyampaikan laporan keuangannya dengan 

tepat waktu karena hal tersebut dianggap berita baik yang harus segera 

dipublikasikan. 

Kepemilikan publik yang diukur dengan membandingkan kepemilikan 

lembar saham yang dimiliki oleh publik dengan total lembar saham 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan. Kepemilikan publik yang tinggi dapat menjadi 

pertimbangan manajemen perusahaan untuk melaporkan laporan 

keuangannya dengan tepat waktu karena nantinya akan menjadi salah satu 

pertimbangan investor untuk berinvestasi terhadap suatu perusahaan. 
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Profitabilitas dan kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Profitabilitas 

dan kepemilikan publik yang tinggi dapat memberikan suatu kabar baik 

sehingga manajemen perusahaan akan menyampaikan laporan keuangannya 

dengan tepat waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan 

kepemilikan publik yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut tidak mengalami kesulitan dalam keuangan. Hal tersebut dapat 

menjadi salah satu faktor pendukung agar terhindar dari keterlambatan dalam 

meyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan implikasi yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran yang dapat menjadi masukan yang bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi investor, sebelum berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia seharusnya memperhatikan tanggal penyampaian 

laporan keuangan yang dapat dilihat di website resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Hal ini dikarenakan jika perusahaan mengalami 

keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat 

mengindikasikan ada masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. 

Namun investor juga harus memiliki kesadaran untuk memeriksa tingkat 

profitabilitas dan kepemilikan saham publik. Informasi itu penting 

diperhatikan agar investor mengetahui seberapa besar resiko yang 
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ditanggung perusahaan dari penghasilan laba dan seberapa besar saham 

yang dimiliki oleh publik. 

2. Bagi perusahaan, para manajer disarankan agar memperhatikan ketepatan 

dan ketelitian dalam membuat laporan keuangan karena berguna dalam 

penilaian kinerja suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja 

yang bagus pasti akan menyajikan laporan keuangannya dengan tepat 

waktu sehingga tidak membuat stakeholder menduga-duga adanya 

badnews di dalam perusahaan 

3. Bagi peneliti seharusnya dapat menggunakan sampel dari seluruh 

perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan menggunakan 

periode pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian dapat 

mengeneralisasikan kondisi pasar modal. Selain itu, peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan proksi lain jika ingin mengukur profitabilitas 

menggunakan Return On Equity (ROE) atau profit margin. Peneliti 

selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel independen yang 

lebih banyak seperti likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

kualitas auditor dan komite audit 


