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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian membuktikan bahwa Jumlah Anggota Komite Audit

diketahui nilai thitung sebesar 0,107 dan nilai ttabel sebesar 1,989 dengan

perbandingan antara nilai -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel yang menunjukan bahwa 1,989

≤ 0,107 ≤ 1,989, maka H0 diterima atau Ha ditolak dengan sig. 0,915 > (ɑ)

0,05 atau taraf signifikasi lebih dari 0,05 berarti bahwa Jumlah Anggota

Komite Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Laporan

Keuangan pada Sektor Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia. Dengan

demikian hipotesis pertama, H0 diterima atau Ha ditolak yang menyatakan

Jumlah Anggota Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Ketepatan

Waktu (Timeliness) Laporan Keuangan pada Sektor Aneka Industri di Bursa

Efek Indonesia.

b. Hasil penelitian membuktikan bahwa Keahlian Keuangan Anggota Komite

Audit diketahui nilai thitung sebesar 1,249 dan nilai ttabel sebesar 1,989 dengan

perbandingan antara nilai thitung > ttabel yang menunjukan bahwa 1,249 >

1,989, maka H0 ditolak atau Ha diterima dengan sig. 0,215 > (ɑ) 0,05 atau

taraf signifikansi lebih dari 0,05 berarti bahwa Keahlian Keuangan Anggota

Komite Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Laporan

Keuangan pada Sektor Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia. Dengan

demikian hipotesis kedua, H0 ditolak atau Ha diterima yang menyatakan

Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit berpengaruh signifikan

terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Laporan Keuangan pada Sektor

Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia.
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c. Hasil penelitian membuktikan bahwa Fhitung sebesar 0,811 dan nilai Ftabel 

sebesar 3,11 dengan perbandingan antara nilai –Ftabel ≤ Fhitung ≤ Ftabel yang 

menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikan atau profitabilitas 0,448. 

Fhitung > Ftabel Uji F yang telah dilakukan 0,811 > 3,11, maka H0 ditolak atau 

Ha diterima yang berarti Jumlah Anggota dan Keahlian Keuangan Anggota 

Komite Audit secara silmultan tidak berpengaruh terhadap Ketepatan 

Waktu (Timeliness) Laporan Keuangan. 

 

5.2 Implikasi Manajerial 

Ditarik dari pembahasan sebelumnya maka ditarik beberapa implikasi 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan go public di sektor aneka industri hendaknya lebih 

memperhatikan ketepatan waktu (timeiness) penyampaian laporan 

keuangan sebagai wujud strategis untuk memperoleh keunggulan 

kompetitif dalam menunjang keberhasilan perusahaan agar image 

perusahaan di mata publik menjadi lebih baik, yang kemudian diharapkan 

timbulnya kepercayaan terhadap kualitas informasi yang disajikan oleh 

pihak perusahaan. 

b. Perusahaan go public di sektor aneka industri dapat mempertahankan 

ukuran (jumlah) anggota komite audit sehingga berpengaruh pada ketepatan 

waktu (timeiness) penyampaian laporan keuangan. 

c. Perusahaan go public di sektor aneka industri agar mempehatikan ukuran 

(jumlah) anggota dan keahlian keuangan anggota komite audit yang selalu 

profesionalisme, independensi dan integritas. 

d. Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka mengamati 

ketepatan waktu (timeliness) laporan keuangan maka perlu dikaji ulang 

variabel yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh selain jumlah 

anggota dan keahlian keuangan anggota komite audit terhadap ketepatan 

waktu (timeliness) laporan keuangan.  
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