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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis pengaruh profitabilitas 

dan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 

sebanyak 48 perusahaan. Setelah dilakukan proses pengambilan sampel, maka di 

dapat sampel sebanyak 21 perusahaan.dalam pengelolahan data pada teknik analisis 

menggunakan model analisis Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Return on Assets tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan property

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2015.

b. Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan artinya peningkatan yang terjadi pada

kewajiban lancar dan asset lancar akan memberikan perusahaan dapat tepat

waktu daam menyerahkan laporan keuangan. hal ini mengindifikasi bahwa

perusaha property yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2014-2018memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik.

c. Hasil dari Return on Assets dan Current Ratio secara bersama-sama

(simultan) berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan. Hal tersebut dilihat pada uji f (simultan) dengan menggunakan

eviews 9 dimana nilai Dilihat dari hasil perhitungan dengan nilai

signifikansi F hitung lebih besar dar F tabel yaitu 1.617001 > 0.062361

dengan signifikansi 0,000 <  = 0,05 maka secara bersamaan terdapat

pengaruh posisitf dan signifikan antara variable Return on Assets dan

current ratio  terhadap ketepatan waktu secara simultan.
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisi, hasil pembahasan, serta kesimpilan telah 

dilakukan menggunakan alat analisis rasio keuangan Return on Assets dan Current 

Ratio terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, maka yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

a. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memasukan variable lain seperti 

kepemilikan publik, kualitas auditor agar hasil penelitian lebih mampu untuk 

memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan lebih tepat dan 

akurat. 

b. Digunakan ukuran yang berbeda, agar dapat melihat dari hasil sudut pandang 

yang lain. 

c. Mengembangkan tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat 

dijadikan sebagai dasar prediksi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan dan faktor-faktor yang diambil dapat mempengaruhi. 

 

 

Analisis Pengaruh..., Yeni Iswara, Fakultas Ekonomi 2019




