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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji yang telah dijelaskan dalam bab IV, tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mengambat penerbitan 

laporan keuangan dengan tepat pada waktunya. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui dampak variabel independen yang diwakili dengan ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan, umur perusahaan, leverage, komite audit independen, 

jumlah komite audit, komite audit pengalaman, jenis auditor, laporan audit, rotasi 

auditor dan opini audit terhadap variabel dependen ketepatan waktu dalam 

pelaporan atau penerbitan laporan keuangan. Dari hasil pengujian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peraturan OJK nomor: 29/POJK.04/2016 mengenai penyampaian laporan 

tahunan emiten atau perusahaan publik adalah emiten atau perusahaan 

publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lama 

empat bulan (120 hari) setelah tahun tutup buku berakhir. Rata-rata 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017 memerlukan 120 hari 

dalam penyampaian laporan keuangan tahunan. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata emiten atau perusahaan publik telah mematuhi peraturan 

penyampaian laporan tahunan.  

2. Ukuran perusahaan memiliki koefisien negatif namun tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan atau 

penerbitan laporan keuangan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Ibadin et al. (2012), Iyoha (2012), Al-Tahat (2015) 

serta Al-Juaidi dan Al-Afifi (2016). Ukuran perusahaan yang termasuk 

ukuran besar maupun kecil jika tidak memiliki staf akuntan yang handal 

serta pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat 

menghambat proses penyelesaian laporan keuangan dengan tepat pada 

waktunya (Al-Juaidi & Al-Afifi, 2016). 

3. Profitabilitas perusahaan memiliki koefisien positif namun tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatwaktuan dalam pelaporan 

atau penerbitan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini selaras dengan 

Ibadin et al. (2012), Iyoha (2012), dan Moradi et al. (2013). Profitabilitas 

perusahaan mencerminkan seberapa berhasil dan efektifnya sebuah 

perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Perusahaan yang 

menghasilkan laba ataupun rugi tetap akan berusaha menyampaikan dan 

menerbitkan laporan keuangan dengan tepat waktu dan sesuai dengan 

keadaan sebenarnya (Srimindarti, 2008). 

4. Umur perusahaan memiliki koefisien positif dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan atau penerbitan 

laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap ketepatan waktu dalam 

pelaporan keuangan. Semakin bertambah umur sebuah perusahaan maka 

akan semakin cepat pula penyampaian ataupun penerbitan laporan 

keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian ini didukung oleh Chen-Hui et 

al. (2008), Efobi dan Okougbo (2010), Iyoha (2012) dan Al-Shwiyat 
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(2013) yang menemukan umur perusahaan memiliki dampak secara 

signifikan positif terhadap ketepatan waktu dalam penerbitan laporan 

keuangan. 

5. Leverage memiliki koefisien negatif namun tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu dari pelaporan atau penerbitan 

laporan keuangan. Hasil penelitian ini selaras dengan Ibadin et al. (2012), 

Mouna dan Anis (2013) dan Gulec (2017). Perusahaan yang memiliki rasio 

leverage yang tinggi maupun rendah akan berusaha dalam penyampaian 

atau penerbitan laporan keuangan dengan waktu yang tepat, karena nilai 

leverage menggambarkan seberapa bagus atau baik kemampuan 

perusahaan dalam mengelola utang yang dimiliki.  

6. Komite audit independensi memiliki koefisien negatif dan memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap ketepatwaktuan, hal ini menunjukkan 

komite audit independensi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan atau penerbitan laporan keuangan. 

Perusahaan yang memiliki semakin banyak komite audit yang independen, 

maka akan dapat mengurangi keterlambatan dalam penyampaian laporan 

keuangan karena tidak dapat terjadi negosiasi. Hasil penelitian ini 

didukung oleh Puasa et al. (2014) yang menemukan hubungan signifikan 

negatif antara komite audit independensi dengan ketepatwaktuan 

penerbitan laporan keuangan.  

7. Jumlah komite audit memiliki koefisien negatif dan berpengaruh secara 

signifikan, hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah komite audit memiliki 
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pengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan 

atau penerbitan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki anggota 

komite audit yang semakin banyak, maka dapat mengurangi keterlambatan 

dalam penyampaian ataupun penerbitan laporan keuangan tahunan. 

Karena semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam perusahaan 

dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tersebut. Hasil 

penelitian ini didukung oleh Kamarudin et al. (2014) dan  Puasa et al. 

(2014) yang menemukan jumlah komite audit berpengaruh signifikan 

negatif terhadap ketepatwaktuan dalam penerbitan laporan keuangan.  

8. Komite audit pengalaman memiliki koefisien positif namun tidak memiliki 

hubungan signifikan terhadap ketepatan waktu dari pelaporan atau 

penerbitan laporan keuangan. Hasil penelitian selaras dengan Apadore dan 

Noor (2013) yang menemukan komite audit pengalaman tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan 

keuangan. Anggota komite audit yang berpengalaman dalam sebuah 

perusahaan tidak bertanggung jawab atas penyelesaian laporan keuangan, 

akan tetapi bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan atau perbedaan 

pendapat antara manajemen dengan akuntan serta pengawasan terhadap 

proses akuntansi yang terkait. Oleh karena itu banyak ataupun sedikit 

anggota komite audit yang pengalaman dalam sebuah perusahaan tidak 

mencerminkan perusahaan tersebut akan tepat waktu dalam penerbitan 

laporan. 
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9. Jenis auditor memiliki koefisien negatif dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu dari pelaporan atau penerbitan laporan 

keuangan. Perusahaan yang diaudit oleh auditor Big4 ataupun Non-big4 

jika dari pihak perusahaan dan pihak ketiga lambat menyampaikan 

informasi yang dibutuhkan kepada pihak auditor maka penyelesaian audit 

juga akan terhambat, sehingga akan menyebabkan penyelesaian audit tidak 

tepat pada waktunya.  Hasil penelitian ini selaras dengan Afify (2009), Al-

Ajmi (2008), Chen-Hui et al. (2008) dan Iyoha (2012) yang menemukan 

tidak adanya hubungan antara jenis auditor dengan ketepatan waktu.  

10. Laporan audit memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap ketepatan 

waktu, sehingga dapat simpulkan laporan audit berpengaruh signifikan 

positif terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan atau penerbitan 

keuangan. Perusahaan yang lebih cepat mendapatkan laporan audit dari 

pihak auditor, maka memiliki kesempatan lebih cepat pula dalam 

penyampaian ataupun penerbitan laporan tahunan perusahaan. Hasil 

penelitian ini didukung oleh Ibadin et al. (2012) yang menemukan hasil 

penelitian bahwa laporan audit berpengaruh signifikan positif terhdap 

ketepatwaktuan dalam penerbitan laporan keuangan. 

11. Rotasi auditor memiliki koefisien positif namun tidak memiliki hubungan 

signifikan antara rotasi auditor dengan ketepatan waktu dari pelaporan atau 

penerbitan keuangan. Perusahaan yang memilih pergantian auditor untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dan tingkat independensi dari informasi, 

akan tetapi butuh waktu yang lebih lama dalam tahap perkenalan. 
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Sedangkan perusahaan yang tidak memilih pergantian auditor bukan 

berarti informasi yang disajikan tidak independen atau tidak dapat 

dipercaya serta belum tentu dapat menerbitkan laporan keuangan dengan 

tepat pada waktunya. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan 

pergantian auditor maupun tidak, tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatwaktuan dari penerbitan laporan keuangan. Hasil penelitian ini 

selaras dengan Dibia dan Onwuchekwa (2013) yang menemukan tidak ada 

hubungan signifikan antara rotasi auditor dengan ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan.  

12. Opini audit memiliki nilai koefisien positif dan tidak bepengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatwaktuan dari pelaporan atau penerbitan laporan 

keuangan. Perusahaan yang mendapatkan opini unqualified maupun selain 

unqualified selama proses pengerjaan lapangan tidak terjadi masalah 

ataupun kecurangan dalam penyampaian informasi serta semua bukti telah 

mencerminkan keadaan sebernarnya dari pihak perusahaan dan pihak 

ketiga, maka pihak auditor dapat tepat pada waktunya dalam menyatakan 

opini ataupun hasil audit. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian 

Khasharmeh dan Aljifri (2010) yang menemukan opini audit tidak 

beperngaruh signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan.  
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5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisi dari penelitian ini, adapun 

beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Masih terdapat beberapa emiten atau perusahaan publik yang tidak 

mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap dan tepat waktu pada 

BEI atau website www.idx.co.id maupun website perusahaan yang 

menyebabkan sampel penelitian berkurang. 

2. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatwaktuan dalam pelaporan 

atau penerbitan laporan keuangan dan konstruk yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya berupa konstruk dari karakteristik audit dan 

karakteristik perusahaan sehingga persentase kecocokan model (Adjusted 

R Square) masih rendah dimana masih terdapat variabel lain yang 

berkemungkinan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu namun 

belum digunakan dalam penelitian ini 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa dalam penelitian ini, adapun 

beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan, manajemen, 

investor, auditor serta akademisi untuk penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ataupun memperluas 

sampel penelitian baik secara menambah tahun pengamatan maupun 

menambahkan perbandingan antar dua negara.  
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak atau menambah 

konstruk pada penelitian ataupun faktor-faktor lain yang mungkin 

berpengaruh terhadap ketepatwaktuan dalam pelaporan atau penerbitan 

laporan keuangan seperti board independence, board size, pertemuan 

komite audit dan besarnya audit fee. 

 

Mari Oktavia, Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019  
UIB Repository©2019




