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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang memiliki risiko finansial yang rendah akan 

memublikasikan laporan keuangan lebih awal  

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase jumlah 

perusahaan dengan risiko finansial rendah yang memublikasikan di 

awal dengan perusahaan dengan risiko finansial rendah yang 

memublikasikan laporan keuangan di akhir. 

3. Perusahaan yang memiliki risiko finansial yang tinggi akan 

memublikasikan laporan keuangan lebih akhir. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase jumlah 

perusahaan dengan risiko finansial tinggi yang memublikasikan 

laporam keuangan di awal dengan perusahaan dengan risiko finansial 

tinggi yang memublikasikan laporan keuangan di akhir. 

5. Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang rendah memublikasikan 

laporan keuangan lebih awal. 

6. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase jumlah 

perusahaan dengan risiko bisnis rendah yang memublikasikan laporan 
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keuangan di awal dengan perusahaan dengan  risiko bisnis rendah yang 

memublikasikan laporan keuangan di akhir. 

7.  Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi akan 

memublikasikan laporan keuangan lebih akhir. 

8. Terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase jumlah 

perusahaan dengan risiko bisnis tinggi yang memublikasikan laporan 

keuangan di awal dengan perusahaan dengan risiko bisnis tinggi yang 

memublikasikan laporan keuangan di akhir. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi literatur 

akuntansi keuangan dan pengguna laporan keuangan. Adapun manfaat 

tersebut : 

1. Implikasi Teoritis 

Bagi literatur akuntansi keuangan, penelitian ini dapat memberi 

gambaran tentang analisis  relasi antara risiko finansial dan risiko 

bisnis dengan kecepatan waktu publikasi laporan keuangan. Dari 

hasil penelitian ini dapat diketahui relasi risiko finansial rendah dan  

risiko finansial tinggi dengan kecepatan waktu publikasi dan risiko 

bisnis yang rendah dan risiko bisnis yang tinggi terhadap kecepatan 

waktu publikasi laporan keuangan. Teori yang menyatakan bahwa 

perusahaan dengan good news akan memublikasikan laporan 

keuangan lebih awal, dalam kenyataannya bukan menjadi 
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pertimbangan utama bagi perusahaan ataupun investor dalam 

mengambil suatu keputusan. Pada kondisi risiko finansial tinggi dan 

risiko bisnis tinggi, perusahaan akan cenderung memublikasikan 

laporan keuangan di akhir, ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang bad news akan memublikasikan laporan 

keuangan lebih akhir. Namun untuk kondisi risiko finansial rendah 

dan risiko bisnis rendah tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara perusahaan yang memublikasikan laporan keuangan di awal 

dengan perusahaan yang memublikasikan di akhir, ini tidak sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan dengan good news 

akan memublikasikan laporan keuangan lebih awal. 

 

2. Implikasi Praktek 

Untuk pengguna laporan keuangan, penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang 

terkait dengan analisis relasi antara risiko finansial dan risiko 

bisnis dengan kecepatan waktu publikasi laporan keuangan. Dalam 

hal ini salah satu pengguna laporan keuangan yaitu investor akan 

lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan investasi. 

Investor tidak hanya akan memperhatikan perusahaan yang lebih 

awal dalam memublikasikan laporan keuangan, tetapi 

memperhatikan juga perusahaan yang lebih akhir dalam 

memublikasikan laporan keuangannya, karena perusahaan yang 
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lebih akhir dalam memublikasikan laporan keuangan belum tentu 

memiliki risiko finansial tinggi ataupun risiko bisnis tinggi saja. 

Dengan kata lain perusahaan yang lebih awal dalam 

memublikasikan laporan keuangan tidak bisa dijamin bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik.  

 

 

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dan saran. Adapun 

keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini, 

peneliti hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Hal ini 

menyebabkan ruang lingkup dari hasil penelitian hanya terbatas pada 

perusahaan manufaktur, sehingga diharapkan pada penelitian berikutnya 

dapat memperluas sampel industri yang terdaftar di BEI, agar dapat 

mengetahui analisis relasi risiko finansial dan risiko bisnis dengan 

kecepatan publikasi laporan keuangan dengan sektor industri lainnya
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