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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil pengujian yang menggunakan regresi logistik 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,019 < dari 0,05 yang artinya bahwa 

faktor debt to equity ratio, profitabilitas, struktur kepemilikan, kualitas auditor, 

pergantian auditor, dan opini auditor berpengaruh secara keseluruhan (simultan) 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2013. 

    Hasil penelitian ini sesuai dengan logika teori yang mengatakan bahwa 

ketepatan waktu pelaporan keuangan di pengaruhi oleh faktor debt to equity ratio, 

profitabilitas, struktur kepemilikan, kualitas auditor, pergantian auditor, dan opini 

auditor. Hasil penelitian ini menerima hipotesis (Ha) yang menyatakan bahwa 

debt to equity ratio, profitabilitas, struktur kepemilikan, kualitas auditor, 

pergantian auditor, dan opini auditor secara simultan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Artinya semakin rendah hutang, semakin 

tinggi profitabilitas, semakin tinggi struktur kepemilikan, semakin tinggi kualitas 

auditor, semakin rendah pergantian auditor dan semakin tinggi opini auditor maka 

semakin cepat perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan. Penelitian ini 

juga sesuai dengan logika teori agensi di mana pihak manajemen dalam hal ini 

agen akan melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu agar para prinsipal 

dapat melihat kinerja manajemen yang baik. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

     Adapun yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini adalah periode 

penelitian hanya dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2013. Sehingga belum 

bisa melihat pengaruh variabel pergantian auditor secara wajib (mandatory) 

5.3 Saran 

     Adapun saran yang dapat diberikan yaitu kepada: 

1. Peneliti selanjutnya adalah  memperpanjang periode penelitian, sehingga 

bisa melihat pengaruh variabel pergantian auditor secara wajib 

(mandatory). 

2. Bagi perusahaan yaitu penulis menyarankan agar dapat memperhatikan 

masa penyelesaian laporan keuangan khususnya laporan keuangan audit 

agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak 

BAPEPAM, serta dapat menghindari sanksi yang diberikan atas 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit. Kemudian perusahaan 

sebaiknya lebih memperhatiakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 


