
 

 
Nada Arina Raspati, 2015 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN 
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)  
PERIODE 2011-2013 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Simpulan darihasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2011-2013 adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan variabel profitabilitas masuk 

kedalam model persamaan regresi. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai 

signifikan regresi sebesar 0,032 dengan p-value 0,000 < 0,05 (α). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan variabel kompleksitas operasi 

perusahaan masuk kedalam model persamaan regresi. Hal ini dapat dibuktikan 

dari nilai signifikan regresi sebesar 0,512 dengan p-value 0,013 < 0,05 (α). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 

kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan variabel tingkat kepemilikan publik 

tereliminasi (dikeluarkan dari model persamaan regresi) di mana variabel 

tersebut tidak berpengaruh signifikan.  Hal ini dapat dibuktikan dari nilai 

signifikan regresi sebesar 0,000 dengan p-value 0,971 > 0,05 (α). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat 

kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

4. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan variabel reputasi kantor akuntan 

publik (KAP) masuk kedalam model persamaan regresi. Hal ini dapat 

dibuktikan dari nilai signifikan regresi sebesar 0,846 dengan p-value 0,000 < 
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0,05 (α). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

antara reputasi kantor akuntan publik (KAP) terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

 

5.2       Saran 

 Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini periode yang digunakan oleh penulis untuk penelitian 

hanya 3 tahun, maka dari itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar 

dapat memperluas penelitian ini, diantaranya menambahkan periode 

penelitian lebih dari tiga tahun, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih 

menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka panjang.  

2. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan peneliti hanya 4 

yaitu profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, tingkat kepemilikan 

publik, dan reputasi kantor akuntan publik (KAP) dan variabel 

dependannya hanya 1 yaitu ketepatan waktu, maka dari itu diharapkan 

bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain 

dalam melihat pengaruhnya terhadap ketepatan waktu sehingga akan 

memperkaya topic penelitian ini, seperti dengan menggunakan variabel 

yang bersifat kualitatif dan juga menambahkan variabel dependan lain 

contohnya menambahkan Audit Delay. 

3. Adapun untuk penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti kembali 

variabel kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi kantor akuntan 

publik (KAP) agar menggunakan variabel penyampaian laporan 

independen audit sebagai variabel interfening. 

4. Bagi BEI dan OJK untuk menambah sanksi yang dikenakan bagi 

perusahaan yang tidak tepat waktu mempublikasikan laporan 

keuangannya.  
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5. Bagi manajemen perusahaan agar lebih memaksimalkan pengelolaan 

perusahaan agar nantinya meminimalisir terlambatnya penyampaian 

laporan keuangan. 

 


