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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan disampaikan 

simpulan dan saran mengenai penelitian ini. Adapun simpulan dan saran yang 

disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini, khususnya dari hasil pengujian 

hipotesis. Adapun simpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut : 

5.1.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur di 

Indonesia dengan menggunakan sampel sebanyak 10 perusahaan pada perioda 2008, 

2009, dan 2010. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan dari software SPSS dan pembahasan dari hasil penelitian yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian, yaitu: 

1. Pengaruh struktur kepemilikan publik, umur perusahaan, dan kualitas auditor secara 

parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

a) Berdasarkan nilai signifikansi 0.131 dapat disimpulkan bahwa struktur 

kepemilikan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 



B a b  V  S i m p u l a n  d a n  S a r a n                                   | 46 

 

Universitas Kristen Maranatha 

 

b) Berdasarkan nilai signifikansi 0.645 dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan 

tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

c) Berdasarkan nilai signifikansi 0.046 dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor 

mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 

5.1.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:  

1.  Penelitian ini belum memberikan klasifikasi secara rinci tentang waktu pelaporannya, 

sehingga hasil temuan ini tidak sampai menganalisis ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan menurut presisi harinya. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan 

manufaktur dan hanya menggunakan 10 sampel perusahaan saja. Diharapkan 

penelitian selanjutnya dalam memperluas atau menambah sampel peneliitian dari 

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Penelitian ini belum memasukkan faktor-faktor lain yang diduga berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan misalnya kualitas sistem 

pengendalian internal, leverage, dan opini auditor. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil  penelitian yang diperoleh, maka saran yang bisa diberikan oleh 

peneliti adalah  sebagai berikut: 



B a b  V  S i m p u l a n  d a n  S a r a n                                   | 47 

 

Universitas Kristen Maranatha 

 

1. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang 

terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang 

sesungguhnya terjadi. 

2.  Memperluas penelitian dengan menambah sampel penelitian dari seluruh perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan periode pengamatan yang lebih 

panjang sehingga hasil yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasi dan akan lebih 

menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka panjang. 

3. Menambah variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan seperti kualitas sistem pengendalian intern, leverage, dan opini 

auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


