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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan  

Setelah dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel 

independen  terhadap variabel dependen yang diukur dengan delay, maka 

berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya dapat ditarik simpulan, yaitu: 

1. Berdasarkan pengujian, terdapat pengaruh signifikan  ukuran KAP 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa, perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four 

cenderung untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP Big 

Four. 

2. Opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa, perusahaan yang 

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tidak akan berbeda dengan 

perusahaan yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dalam hal 

menyampaikan laporan keuangannya. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan, 

semakin banyak memiliki sumber daya tidak mempengaruhi perusahaan 

dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
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5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada  tahun 2011. Hal 

ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesamaan data dari periode-

periode sebelumnya dan juga untuk membedakan dengan penelitian-

penelitian terdahulu. 

2. Dalam penelitian  ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu 

ukuran KAP, opini auditor, dan ukuran perusahaan (Size). Beberapa faktor 

lain mungkin memiliki pengaruh terhadap delay, seperti current ratio, 

likuiditas perusahaan, dan leverage. Sehingga penelitian ini tidak 

sepenuhnya dapat digunakan  

3. sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

5.3. Saran 

Berdasarkan uraian simpulan dan keterbatasan penelitian, maka penulis 

menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memperluas sampel 

perusahaan yang digunakan tidak hanya pada perusahaan manufaktur. 

2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel-variabel lain 

yang belum dimasukkan dalam penelitian ini dan menambahkan variabel 

yang mungkin berpengaruh untuk menguji delay seperti current ratio, 

likuiditas perusahaan, dan leverage .  

 

 


