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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis data, pengujian, 

hipotesis dan pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan statistik variabel profitabilitas menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen pada 

periode 2012-2016. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam 

memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Untuk memenuhi 

tanggung jawab tersebut perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi maupun yang rendah sama-sama 

menginginkan laporan keuangannya disampaikan secara tepat waktu 

agar kredibilitas perusahaan tetap terjaga sehingga profitabilitas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi 

laporan keuangan (Rara, 2015). 

2. Hasil perhitungan statistik variabel likuiditas menunjukkan bahwa tidak 

ada pengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan 

pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2012-2016. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi maupun 

rendah, sama-sama ingin menyampaikan laporan keuangannya dengan 

tepat waktu, yang bertujuan agar pihak kreditor dapat mengetahui 
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kinerja perusahaan dan mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar pinjamannya. Apabila perusahaan menunda pelaporan 

keuangannya maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditor 

terhadap perusahaan dalam kemampuan membayar kewajiban jangka 

pendek perusahaan (Setiawan dan Widyawati, 2014). 

3. Hasil perhitungan statistik variabel leverage menunjukkan bahwa ada 

pengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada 

perusahaan sub sektor otomotif dan komponen pada periode 2012-2016. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai hutang 

yang tinggi, maka ingin mengumumkan laporan keuangan dengan 

segera khususnya ditujukan pada pihak kreditur dengan tujuan agar 

kreditur mengetahui kinerja perusahaan dan mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar pinjaman dari kreditur. Selain itu, dengan 

adanya hutang dapat memperbesar arus kas masuk dan dapat digunakan 

untuk menghasilkan laba perusahaan lebih banyak (Munawir, 2007).  

4. Hasil perhitungan statistik variabel umur perusahaan menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen pada 

periode 2012-2016. Lama atau tidaknya suatu perusahaan berdiri tidak 

bisa menjadi acuan bahwa perusahaan tersebut mampu menyajikan 

laporan keuangan tepat waktu. Perusahaan yang masih muda juga ingin 

membentuk reputasi yang baik di mata publik dengan menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu. Adanya denda atas keterlambatan 
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penyampaian laproan keuangan nampaknya menjadi penyebab yang 

menjadikan perusahaan relatif muda pun dapat menyampaiakan laporan 

keuangannya tepat waktu. Hasil yang tidak signifikan dalam penelitian 

ini juga disebabkan bukan karena seberapa lama perusahaan itu berdiri, 

tetapi lebih pada rasa tanggung jawab perusahaan dalam menyampaikan 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan secara tepat waktu (Setiawan dan Widyawati, 

2014). 

5. Hasil perhitungan statistik variabel ukuran perusahaan menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen pada 

periode 2012-2016. waktu. Ukuran perusahaan memiliki tekanan yang 

sama dalam menunjukkkan kredibilitas maupun reputasi perusahaan 

dimata masyarakat, maka dari itu sebuah perusahaan dituntut untuk 

selalu mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu 

(Srimindarti, 2008). 

6. Hasil perhitungan statistik variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, 

umur perusahaan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen periode 

2012-2016. Nilai profitabilitas, likuiditas, leverage, umur perusahaan 

dan ukuran perusahaan yang tinggi akan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, begitu juga sebaliknya 
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jika nilai profitabilitas, likuiditas, leverage, umur perusahaan dan 

ukuran perusahaan rendah akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

publikasi laporan keuangan. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini masih 

banyak memiliki keterbatasan antara lain:  

a. Sampel yang diambil penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur 

sub sektor otomotif dan komponen yang mengeluarkan laporan 

keuangan tahunan periode 2012-2016 saja. Dikarenakan jumlah sampel 

sangat sedikit sehingga kurang menggambarkan kondisi riil perusahaan 

yang mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu 

maupun tidak. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga masih terbatas yaitu  

profitabilitas, likuiditas, leverage, umur perusahaan serta ukuran 

perusahaan sehingga analisis kinerja perusahaan menjadi kurang luas.  

5.3. Saran 

Dari hasil penelitian tersebut, maka disampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Emiten 

Diharapkan perusahaan menyadari akan pentingnya melaporkan 

laporan keuangan dan berusaha tepat waktu dalam melakukan 

penyampaian publikasi laporan keuangan di bursa efek Indonesia, 

sehingga kualitas dan kredibilitas perusahaan tetap terjaga dan agar 
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dapat menarik minat investor dan kreditor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut serta untuk menjaga kepercayaan 

terhadap perusahaan. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang 

akuntansi  berdasarkan penerapan dalam perusahaan dan dapat berguna 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah jumlah sampel penelitian 

dengan memperpanjang periode penelitian dan tidak terbatas pada 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen saja agar 

hasil yang dipeoleh lebih akurat. Jumlah sampel yang lebih besar 

akan dapat mengeneralisasi semua jenis industri dan periode yang 

lebih lama akan memberikan hasil yang lebih valid atau hasil yang 

mendekati kondisi riil sebenarnya. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti 

reputasi auditor, struktur kepemilikan, solvabilitas, opini audit atau 

faktor-faktor lain yang secara signifikan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.  


