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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Variabel profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan.  

2. Variabel kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan.  

3. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan.  

4. Variabel umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan.  

 

B. SARAN 

Saran untuk pengembangan penelitian ini : 

1. Pada penelitian ini hanya terdiri 30 perusahaan dan hanya meliputi 

properti, real estate dan konstruksi bangunan. Diharapkan memperluas 

perusahaan yang diteliti. 

2. Jumlah sampel dapat diperluaskan dengan menambah jumlah periode 

penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. 

3. Variabel independen dapat lebih ditambah lagi selain profitabilitas, 

kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan yang 

dapat mempengaruhi ketepatan laporan keuangan. 
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4. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah periode tahun 

penelitian sehingga hasil penelitian akan mampu menggambarkan 

keseluruhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

C. KETERBATASAN  

Penelitian menyadari sekali bahwa penelitian sangat jauh dari sempurna 

baik dari segi faktor yang diteliti maupun jumlah data, yang belum 

dimasukkan didalam model penelitian yang akan datang lebih sempurna. 

 

D. IMPLIKASI 

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi yaitu : 

1. Bagi Investor, manajemen perusahaan dan analisis keuangan, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan 

keuangan mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu laporan keuangan 

2. Bagi Organisasi, organisasi yang dimaksud Bapepam, BEI, dan 

lembaga-lembaga lain yang ikut andil dalam pengambilan kebijakan, 

memberikan gambaran tentang pentingnya tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangan perusahaan dan memberikan 

dorongan dalam penugasan agar membantu terciptannya ketepatan 

waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahan 

kepublik. 
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3. Bagi Akademis maupun penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam pembelajaran mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaporan keuangan dan dapat menjadi referensi 

tambahan dalam menyusun penelitian selanjutnya 
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