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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian yakni sebagai ilmu pengetahuan atas 

adanya pengaruh karateristik serta tata kelola perusahaan ke dalam ketepatan waktu 

pelaporan dengan menggunakan sampel beberapa perusahaan yang terdapat dalam 

BEI sesuai kriteria penelitian untuk masa tahun 2014 – 2018. Sampel perusahaan 

yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel penelitian yakni terdapat 

sebanyak 351 perusahaan. 

Berdasarkan hasil uji yang telah ditunjukkan pada bab sebelumnya, 

terdapat 3 dari 10 hipotesis yang diajukan dapat diterima serta 5 dari 10 variabel 

independen menunjukkan hasil yang mampu memberikan pengaruh terhadap 

variabel dependen. Kesimpulan atas hasil penelitian diantaranya: 

1. Variabel independen yang mendapatkan hasil signifikan positif yakni

profitabilitas, likuiditas, serta ukuran dewan, sehingga melalui hasil

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

2. Variabel ukuran perusahaan dan dewan independen mendapatkan hasil

signifikan namun negatif, sehingga hipotesis ditolak.

3. Variabel leverage, umur perusahaan, kepemilikan manajemen,

kepemilikan institusional, serta komite audit memperoleh hasil

insignifikan, sehingga hipotesis ditolak.

4. R square dalam penelitian mendapatkan hasil 0,172 dengan arti sebesar

17% merupakan kemampuan yang dimiliki variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen, sehingga masih terdapat 83% yang

mampu dijelaskan oleh variabel lain selain variabel pada model penelitian.

5.2 Keterbatasan 

Penelitian yang telah dilakukan masih memiliki beberapa keterbatasan, 

diantaranya:  

1. Variabel-variabel dalam penelitian hanya mampu menjelaskan sebesar

17% atas pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan, sehingga masih
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terdapat 83% variabel lainnya yang diduga mampu memberikan pengaruh 

terhadap variabel dependen tersebut.  

2. Keterbatasan lainnya dalam penelitian yakni disebabkan sampel 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian masih terbatas yakni terdapat 

sebanyak 351 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. 

3. Kurangnya literatur yang dapat membuktikan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

5.3 Rekomendasi 

Saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan peneliti sebagai bahan 

pertimbangan guna pelaksanaan penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa 

berdasarkan hasil analisis dan pengujian diantaranya: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengganti ataupun 

menambah beberapa variabel independen ataupun kontrol lainnya yang 

dapat berpotensi dalam mendukung model penelitian seperti ukuran KAP, 

solvabilitas, reputasi KAP, jumlah rapat audit, dan lain sebagainya.  

2. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk medapatkan sampel 

perusahaan dengan jangkauan yang lebih meluas seperti penambahan 

waktu tahun sebagai karakter penelitian ataupun data dari perusahaan 

negara lain. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mendapatkan sumber literatur 

tambahan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan. 
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