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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa  “Leverage 

berpengaruh negatif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan” ditolak. Hasil 

penelitian ini belum bisa membuktikan adanya pengaruh leverage terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Tinggi atau rendahnya leverage tidak 

menjamin perusahaan tersebut akan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 

atau terlambat, karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu, dan akan dikenakan sanksi dan denda jika 

perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa  “ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan” 

diterima. Dalam penelitian ini terbukti adanya pengaruh positif ukuran perusahaan 

dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan 

maka akan semakin cepat dalam menyampaikan laporan keuangan begitu pula 

sebaliknya. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa  “kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan” 

ditolak. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Besar 

kecilnya kepemilikan institusional terhadap perusahaan tidak dapat meningkatkan 

peluang perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 
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Berdasarkan pengujian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa  “profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan” diterima. 

Dalam penelitian ini terbukti adanya pengaruh positif profitabilitas dengan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Semakin tinggi profitabilitas maka 

perusahaan akan semakin cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena 

profitabilitas yang tinggi merupakan berita baik bagi perusahaan. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah : 

a. Bagi Manajemen perusahaan sebaiknya menganalisis ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya teguran atau 

sanksi dari BEI jika perusahaan mengabaikan hal tersebut. Ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan memiliki 

kepatuhan dalam melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu sesuai 

aturan yang telah ditetapkan. 

b. Bagi pihak perusahaan sebaiknya berusaha mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaannya agar mampu bertahan dengan pesaing lain yang lebih 

kuat karena hal ini dapat menjadi pertimbangan bisnis bagi investor untuk 

menanamkan sahamnya karena investor melihat bahwa perusahaan tersebut 

memiliki umur yang sudah matang dan memiliki kemampuan yang baik 

dalam bisnis seiring dengan pengalaman yang dimilikinya. 

c. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian dan 

menambahkan periode yang terbaru agar dapat mencerminkan kondisi terkini 
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dan dapat menambahkan sektor lain diluar sektor pertambangan agar lebih 

akurat hasil penelitiannya. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen 

lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti kepemilikan publik, 

likuiditas, umur perusahaan, kompleksitas usaha, dan kualitas auditor internal 

sehingga penelitian yang dihasilkan lebih luas. 

 

 

  


