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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan 

dalam penelitian ini. 

1. Semakin tinggi proporsi komite audit yang memiliki latar belakang 

keuangan dan akuntansi, semakin tinggi pula kemungkinannya laporan 

keuangan perusahaan dirilis tepat waktu. Dengan demikian, keahlian 

komite audit dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu seperti Tauringana et al. (2008); Nelson dan Shukeri (2015); Ika 

dan Ghazali (2012). 

2. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Dengan demikian, ukuran komite audit tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti Naimi 

et al. (2010).  

3. Semakin banyak jumlah rapat komite audit, semakin tinggi pula 

kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu. Dengan 

demikian, jumlah rapat komite audit dapat digunakan untuk memprediksi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
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hasil penelitian terdahulu seperti Tauringana et al. (2008); Nelson dan 

Shukeri (2015); Ika dan Ghazali (2012). 

4. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian, independensi dewan 

komisaris tidak dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.  Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu seperti Naimi et al. (2010). 

5. Semakin perusahaan diaudit oleh KAP Big 4, semakin tinggi pula 

kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu. Dengan 

demikian, kualitas auditor dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu seperti Nelson dan Shukeri (2015); Rusmins dan Evan 

(2017); Ika dan Ghazali (2012). 

 

5.2. Saran 

Unsur tata kelola perusahaan (corporate governance) yang sering 

digunakan meliputi: komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial. Penelitian ini hanya menggunakan dua (komite audit dan 

dewan komisaris) dari empat unsur yang sering digunakan. Agar memperoleh 

model penelitian yang lebih baik, saran bagi penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variabel independen tata kelola perusahaan selain yang digunakan 

dalam penelitian ini, seperti: kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial. 


