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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor
yang diuji dalam penelitian ini adalah leverage, profitabilitas, likuiditas,
kepemilikan publik, kualitas auditor, dan ukuran perusahaan sebagai variabel
independen, sedangkan ketepatan waktu sebagai variabel dependen.
Sampel penelitian ini terdiri dari 257 perusahaan manufaktur yang
terdaftar dan menyampaikan laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2012-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive
sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik pada
tingkat signifikansi 5%.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan publik,
kualitas auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, sedangkan leverage,
profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.
Kata kunci: Ketepatan waktu, laporan keuangan tahunan, leverage, profitabilitas,
likuiditas, kepemilikan publik, kualitas auditor, dan ukuran
perusahaan.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the factors that affect the
timeliness of annual financial statements at manufacturing companies listed in the
Indonesia Stock Exchange. The examined factors of this research are leverage,
profitability, liquidity, public ownership, quality auditors, and firm size as
independent variables, while timeliness as the dependent variable.
The research sample consisted of 257 manufacturing companies listed and
submit the annual financial statement in the Indonesian Stock Exchange (IDX) in
the period 2012-2013. The data that was used in this research is the secondary
data and sample selected is by using purposive sampling method. The analysis
implement that was used was the analysis logistic regression at lavel significance
5%.
The results of hypothesis testing showed that public ownership, quality
auditor, and firm size significantly affect timeliness of annual financial statement,
while leverage, profitability, and liquidity does not significantly affect the
timeliness of annual financial statement.
Keywords: Timeliness, annual financial statements, leverage, profitability,
liquidity, public ownership, quality auditors, and firm size.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Teori agensi (Agency Theory) menjelaskan adanya konflik kepentingan

antara manajemen dan pemegang saham. Manajer sebagai pengelola perusahaan
lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang
akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Oleh sebab itu, manajer
mempunyai kewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan
kepada pemegang saham dengan menyajikan laporan keuangan. Penyampaian
laporan keuangan juga dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi, yaitu
suatu kondisi di mana pemegang saham tidak memiliki informasi yang mencukupi
mengenai kinerja manajemen.
Laporan Keuangan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan
informasi perusahaan kepada stakeholder. Melalui laporan keuangan tersebut,
stakeholder bisa mengetahui informasi mengenai kinerja perusahaan, kondisi
keuangan perusahaan, dan prospek perusahaan di masa depan (Candra, 2013). IAI
(2009)menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi
keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,
serta catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah
menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas
entitas suatu perusahaan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi.
Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan akan berguna bagi pengambilan
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keputusan jika laporan keuangan tersebut memenuhi empat karakteristik
kualitatif.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami,

relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. IAI (2009) menyatakan bahwa
ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi
agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan.
Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi.
Manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia
tepat waktu.
Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam
menyajikan suatu informasi yang relevan. Informasi dalam laporan keuangan
harus disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut
kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.
Semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal
penyampaian laporan keuangan, maka semakin relevan informasi yang diperoleh
dari laporan keuangan tersebut. Sebaliknya, semakin lama periode antara akhir
tahun dengan penyampaian laporan keuangan, maka akan mengurangi nilai
informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (Yuliana dan Aloysia,
2004). Pemakai informasi laporan keuangan sangat membutuhkan pengungkapan
laporan secara cepat dan tepat waktu agar relevansi laporan keuangan tetap terjaga
dan memberikan nilai guna yang tinggi untuk melakukan analisis serta
pengambilan keputusan dan untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan
datang.
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Setiap perusahaan go public yang terdaftar di bursa efek berkewajiban
untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Aturan tentang penyampaian
atau publikasi laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang
dulunya ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sekarang
dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan fungsi, tugas,
wewenang, pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di pasar modal
yang sebelumnya diatur oleh Mentri Keuangan, Bapepam dan LK sejak tanggal
31 Desember 2012 dialihkan kepada OJK.
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam Keputusan
Ketua Bapepam Nomor: KEP-346/BL/2011 (Peraturan Nomor. X.K.2) bahwa
laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan
diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah
tanggal laporan keuangan keuangan tahunan. Bursa Efek Indonesia juga
menerbitkan keputusan Nomor: 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor 1-H
yang mengatur ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi
perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 dan
2013”.
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1.2

Perumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1.

Apakah leverage keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan?

2.

Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan?

3.

Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan?

4.

Apakah struktur kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan?

5.

Apakah kualitas auditor (Kantor Akuntan Publik) yang mengaudit laporan
keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan?

6.

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan?

1.3

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk menguji pengaruh leverage keuangan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.

2.

Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.

3.

Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan.
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4.

Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap ketepatan
waktu penyampian laporan keuangan.

5.

Untuk menguji pengaruh kualitas auditor (Kantor Akuntan Publik)
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

6.

Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.

1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.

Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis,
khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan di Indonesia.

2.

Bagi Masyarakat
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat
mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan perusahaan.

3.

Bagi Perusahaan
Penelitian ini memberikan masukan kepada perusahaan supaya lebih tepat
waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

4.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam
penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan keuangan.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan aspek
penting dalam menjaga relevansi dari informasi yang dibutuhkan para pengguna
laporan keuangan. IAI (2009) menyatakan bahwa jika terdapat penundaan yang
tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan
kehilangan relevansinya. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan
disajikan dalam kurun waktu teratur, untuk memperlihatkan perubahan keadaan
perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi pemikiran jangka panjang investor
dan keputusan pemakainya.
Perusahaan yang terdaftar di bursa efek wajib untuk menyampaikan
laporan keuangannya tepat waktu. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan
akan berguna bagi pengambilan keputusan jika laporan keuangan tersebut
memenuhi empat karaktersitik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan
yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Salah satu faktor
yang menentukan informasi tersebut relevan atau tidak adalah ketepatan waktu
penyampaian informasi tersebut.
Ketentuan

waktu

penyampaian

laporan

keuangan

tahunan

yang

sebelumnya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003
disempurnakan lagi dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor:
KEP-346/BL/2011 (Peraturan Nomor X.K.2)

yang menjelaskan tentang

penyampaian laporan keuangan perusahaan disampaikan kepada Bapepam
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selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tahun buku berakhir.
Dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebutkan bahwa laporan keuangan
tahunan yang harus disampaikan ke Bapepam meliputi laporan posisi keuangan
(neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus
kas, dan opini dari akuntan. Laporan tahunan sejak tanggal 31 Desember 2012
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena fungsi, tugas,
wewenang, pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di pasar modal
yang sebelumnya disampiakan kepada Bapepam beralih kepada OJK. Perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia apabila terlambat menyampaikan laporan
keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

Selain itu, Bursa Efek

Indonesia juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor
307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H yang mengatur ketentuan pemberian
sanksi atau denda administrasi bagi perusahaan yang terlambat dalam
penyampaian laporan keuangan.
2.1

Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian
Tingginya debt to equity ratio mencerminkan tingginya risiko keuangan

perusahaan sehingga menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan
tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau utangnya. Risiko perusahaan yang
tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Kesulitan keuangan dianggap berita buruk yang akan mempengaruhi persepsi
kondisi perusahaan dimata publik. Oleh karena itu, pihak manajemen cenderung
akan menunda penyampaian laporan keuangan yang memuat berita buruk.
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Berkaitan dengan teori agensi, maka agen harus bisa mengelola utang yang
dimiliki oleh perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai utang yang terlalu
besar akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya.
Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang mencerminkan bahwa agen
tidak dapat bekerja sesuai dengan kepentingan principal. Oleh karena itu, semakin
tinggi rasio debt to equity suatu perusahaan diduga akan semakin tidak tepat
waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan.
H1:

Leverage berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan.

2.2

Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian
Profitabilitas

menunjukkan

keberhasilan

perusahaan

didalam

menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin tinggi pula
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki.
ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan ekuitas perusahaan.
Profitabilitas suatu perusahan mencerminkan tingkat efektifitas yang dicapai oleh
suatu perusahaan. Tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan merupakan sinyal
dari adanya berita baik atau buruk. Profitabilitas yang tinggi merupakan berita
baik (good news) bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki berita baik tidak
akan menunda penyampaian informasi mengenai profit perusahaan kepada
principal. Perusahaan yang mendapatkan laba akan memberikan kompensasi
kepada agen karena merupakan berita baik bagi principal maka kemungkinan
besar principal akan menggunakan agen yang sama untuk mengelola perusahaan.
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H2:

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan.

2.3

Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian
Likuiditas mengacu pada ketersediaan sumber daya (kemampuan)

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo
secara tepat waktu (Hilmi dan Ali, 2008). Priyandari (2011) menyatakan bahwa
rasio likuiditas yang membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar
merupakan suatu indikator sampai sejauh mana klaim dari kreditor jangka pendek
telah ditutupi oleh aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan cukup
cepat. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan
perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka
pendeknya maka rasio likuiditasnya akan semakin besar. Kondisi perusahaan yang
sehat antara lain ditujukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi sehingga
perusahaan akan menyampaikan laporan keuangan cenderung tepat waktu.
H3:

2.4

Likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan.
Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu
Kepemilikan dari pihak luar (publik) dianggap berbeda dengan

kepemilikan dari pihak dalam. Kecil kemungkinan pemilik dari pihak luar untuk
terlibat dalam urusan bisnis perusahaan sehari-sehari. Suharli dan Rachpriliani
(2006) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat disebut
juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah
saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan dengan jumlah
saham yang dimiliki oleh pihak luar. Sehubungan dengan teori agensi, pemilik
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dari pihak luar sebagai prinsipal mempunyai kekuatan yang besar dalam
mempengaruhi perusahaan melalui keputusan yang diambil oleh prinsipal
sehingga menyebabkan berubahnya pengelolaan perusahaan oleh manajer selaku
agen yang semula berjalan dengan semaunya menjadi perusahaan yang berjalan
dengan pemantauan. Salah satu pemantauan adalah dengan laporan keuangan
yang menunjukkan kinerja perusahaan, sehingga memaksa manajer sebagai agen
untuk menyajikan keuangannya secara akurat dan tepat waktu. Perusahaan dengan
proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan
keuangan karena untuk menjaga kepercayaan dan memberikan signal agar
investor tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.
H4:

Kepemilikan pubik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.

2.5

Kualitas Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian
Bapepam mensyaratkan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa efek

harus menerbitkan laporan keuangan auditan untuk menjamin laporan keuangan
tersebut bebas dari manipulasi. Francis dan Yu (2009) menyatakan KAP besar
dengan jam terbang yang lebih banyak dari pada KAP kecil akan mempunyai
peluang yang lebih tinggi untuk mendeteksi masalah material dalam laporan
keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan KAP besar mempunyai auditor yang
lebih berpengalaman dan mempunyai kekayaan intelektual yang lebih banyak dari
pada KAP kecil. Di Indonesia ada beberapa KAP yang berafiliasi dengan KAP
big four yang secara umum mempunyai kualitas audit yang lebih baik dari KAP
non big four. Penggunaan auditor dengan reputasi bagus diharapkan bisa
meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Reputasi baik
10
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tersebut tentu harus dijaga oleh kantor akuntan besar sehingga mereka berusaha
agar pelaporannya tidak terlambat. Dengan demikian KAP besar melakukan audit
secara lebih efisien karena mempunyai pengalaman yang lebih banyak sehingga
cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.
H5:

Kualitas auditor berpengaruh
penyampaian laporan keuangan.

positif

terhadap

ketepatan

2.6

Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian

waktu

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran
perusahaaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapasitas
pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan
maka akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena beberapa
alasan. Pertama, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, lebih
banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih dan memiliki sistem
pengendalian intern yang kuat. Kedua, perusahaan besar mendapat pengawasan
yang lebih dari investor dan regulator serta lebih menjadi sorotan publik. Secara
rinci, perusahaan besar seringkali diikuti oleh sejumlah besar analis yang selalu
mengharapkan informasi yang tepat waktu untuk memperkuat maupun meninjau
kembali harapan-harapan mereka. Perusahaan besar berada di bawah tekanan
untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari
adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya (Owusu-Ansah,
2000).
H6:

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Pemilihan Sampel dan Pengolahan Data
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai 2013
yang berjumlah 311 perusahaan. Sampel dalam perusahaan tersebut kemudian
dipilih dengan menggunakan

metode purposive sampling. Setelah dilakukan

seleksi pemilihan sampel maka diperoleh 297 perusahaan yang memenuhi
kriterian sampel. Outlier yang tidak menggambarkan observasi dalam populasi
arus dihapus agar tidak terjadi keanehan data. Jumlah data dalam penelitian ini
adalah 257 setelah mengeluarkan outlier sebanyak 40 sampel. Penelitian ini
menggunakan data secara sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan atau
laporan historis yang telah tersusun di dalam arsip (data documenter). Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder laporan keuangan tahunan
yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan data yang terdapat dalam Indonesian
Capital Market Directory (ICMD). Semua data tersebut diperoleh dari halaman
web (website) resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

3.2

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel independen

terdiri dari enam variabel

yaitu

leverage,

profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, reputasi auditor, dan ukuran
perusahaan. Untuk variabel dependen yaitu ketepatan waktu (timeliness) laporan
keuangan.
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Variabel
Ketepatan Waktu

Leverage

Profitabilitas

Likuiditas
Kepemilikan Publik
Reputasi Auditor

Ukuran Perusahaan

3.2

Keterangan dan Skala Pengukuran
Dummy 1: Laporan keuangan yang disampaikan sebelum
tanggal 31 Maret
Dummy 2: Laporan keuangan yang disampaikan setelah
tanggal 31 Maret
Diukur menggunakan debt to equity ratio, yaitu
perbandingan antara total utang dengan modal sendiri.
Skala rasio.
Diukur dengan menggunakan Return on Equity, yaitu
dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total
modal. Skala rasio.
Diukur dengan menggunakan current ratio, yaitu aset
lancar dibagi utang lancar. Skala rasio.
Diukur dari presentase kepemilikan saham yang dimiliki
oleh pihak luar. Skala rasio.
Dummy 1: untuk KAP yang bermitra dengan The Big
Four
Dummy 0: untuk Kap yang tidak bermitra dengan The
Big Four
Diukur dengan menggunakan total nilai aset.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik

(logistic regression). Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena
variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal)
(Ghozali, 2006). Model regresi logistic yang digunakan untuk menguji hipotesis
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑇𝐿) = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐸𝑅 + 𝛽2 𝑅𝑂𝐸 + 𝛽3 𝐶𝑅 + 𝛽4 𝑂𝑊𝑁 + 𝛽5 𝐾𝐴𝑃 + 𝛽6 𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝑒

Keterangan:
Prob(TL)

: Probabilitas ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan tahunan perusahaan.

DER

: Leverage (Debt to equity ratio).
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ROE

: Profitabilitas (Return on equity).

CR

: Likuiditas (Current Ratio).

OWN

: Kepemilikan Publik.

KAP

: Kualitas auditor pada Kantor Akuntan Publik
(Dummy, KAP yang bermitra dengan The Big
Four=1, KAP yang tidak bermitra dengan The Big
four=0).

SIZE

: Ln Total Asset.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Konstanta
e

: Variabel gangguan.
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BAB IV
HASIL DAN ANALISIS
4.1

Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of fit test)
Menilai kelayakan model regresi dilakukan dengan menilai signifikan

pada tabel Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test. Model dikatakan mampu
memprediksi nilai observasi apabila nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of fit
test > 0,05.
Tabel 4.5
Goodness of Fit
Hosmer and Lemeshow Test
STEP
Chi-Square
1
9,192
Sumber: Data sekunder yang diolah.

Signifikan
0,326

Dari tampilan Hosmer and Lemeshow Test pada Tabel 4.5 ditunjukkan
bahwa besarnya nilai statistik Homer and Lemeshow Goodness of Fit sebesar
9,192 dengan probabilitas signifikansi 0,326, sehingga 0,326 > 0,05 maka
hipotesis H0 diterima. Hal ini berarti model regresi yang dipergunakan dalam
penelitian ini layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan
yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.
Untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan, digunakan nilai Cox and Snell R Square
dan Nagelkerke R Square sebagai berikut:
Tabel 4.6
Model Summary
Step
Cox & Snell R Nagelkerke R
Square
Square
1
0,086
0,123
Sumber: Data yang diolah
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Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,123 yang lebih besar dari pada Cox
and Snell R Square sebesar 0,086, yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel
leverage, profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, kualitas auditor, ukuran
perusahaan dalam mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan adalah sebesar 12,3%.

4.2

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)
Setelah menilai kelayakan model regresi yang digunakan, maka langkah

selanjutnya adalah menilai keseluruhan model (overall model fit) dengan melihat
angka -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan angka -2
Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number = 1).

Iteration
Step 0
Step 1

Tabel 4.7
Overall Model Fit
-2 Log Likelihood
306,722
283,728

Sumber: Data sekunder yang diolah
Pada Tabel 4.7 terlihat bahwa nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal
(Block Number = 0) sebesar 306,722 dan nilai -2 Log Likelihood pada akhir
(Block Number = 1) sebesar 283,728. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan
nilai -2 Log Likelihood di block 0 dan block 1 sebesar 22,994. Penurunan nilai
Log Likelihood ini menunjukkan bahwa keseluruhan model regresi logistik yang
digunakan merupakan model yang baik atau fit.
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4.3

Menilai Koefisien Regresi
Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada

tingkat signifikan 5%. Dari pengujian diperoleh persamaan regresi logistik
sebagai berikut:
Prob(TL) = −5,557 + 0,000 DER + 0,005 ROE + 0,000 CR − 0,020 OWN
+ 0,850 KAP + 0,233 SIZE
Tabel 4.8
Uji Koefisien Regresi
B
Step1 (a) Leverage (DER)
0,000
Profitabilitas (ROE)
0,005
Likuiditas (CR)
0,000
Kepemilikan Publik (OWN)
-0,020
Kualitas Auditor (KAP)
0,850
Ukuran Perusahaan (SIZE)
0,233
Constant
-5,557
Sumber: Data sekunder yang diolah.

Sig.
0,897
0,694
0,698
0,038
0,015
0,037
0,064

4.3.1 Pengujian Pengaruh Leverage Terhadap
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan.

Hasil
H1 Ditolak
H2 Ditolak
H3 Ditolak
H4 Ditolak
H5 Diterima
H6 Diterima

Ketepatan

Waktu

Variabel leverage keuangan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar
0,000 dengan probabilitas variabel sebesar 0,897. Hal ini menunjukkan arah
probabilitas positif dengan signifikansi 0,897 > 0,05 (5%). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung landasan teori dan
menolak hipotesis pertama (H1) sehingga leverage tidak berpengaruh signifikan
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan
manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian

ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Oktarina dan Suharli (2005), Hilmi dan Ali (2008), Dwiyanti
(2010) dan Sulistyo (2010) yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.
17
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4.3.2 Pengujian Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
Variabel profitabilitas menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,005
dengan probabilitas variabel sebesar 0,694. Hal ini menunjukkan arah probabilitas
positif dengan signifikansi 0,694 > 0,05 (5%). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung landasan teori dan menolak
hipotesis kedua (H2) sehingga tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2004)
dan Oktorina dan Suharli (2005) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian
ini berbeda dengan penelitian Owusu dan Ansah (2000), Hilmi dan Ali (2008),
Dwiyanti (2010), Sulistyo (2010), Istiqomah (2010), dan Wulantoro (2011) yang
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penyampaian laporan
keuangan tahunan.
4.3.3 Pengujian Pengaruh Likuiditas Terhadap
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan

Ketepatan

Waktu

Variabel likuiditas menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,000
dengan probabilitas variabel sebesar 0,698. Hal ini menunjukkan arah probabilitas
positif dengan signifikansi 0,698 > 0,05 (5%). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung landasan teori dan menolak
hipotesis ketiga (H3), sehingga likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di
Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sulistyo (2010) yang
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menunjukkan bahwa likuiditas keuangan tidak mempengaruhi penyampaian
laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) dan Istiqomah (2010) yang menujukkan
bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penyampaian laporan keuangan
tahunan.
4.3.4 Pengujian Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
Variabel kepemilikan publik menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar
-0,020 dengan probabilitas variabel sebesar 0,038. Hal ini menunjukkan arah
probabilitas negatif dengan signifikansi 0,038 < 0,05 (5%). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung landasan teori dan
menolak hipotesis keempat (H4) sehingga kepemilikan publik berpengaruh negatif
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan
manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oktarina dan
Suharli (2005), Hilmi dan Ali (2008), Dwiyanti (2010), Sulistyo (2010) yang
menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap penyampaian
laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Saleh
(2004) dan Istiqomah (2010) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak
berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan tahunan.
4.3.5 Pengujian Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
Variabel kualitas auditor menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar
0,850 dengan probabilitas variabel sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan arah
probabilitas positif dengan signifikansi 0,015 < 0,05 (5%). Dengan demikian
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dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung landasan teori dan menerima
hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh
positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan
perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Oktarina dan Suharli (2005), Hilmi dan Ali (2008), Sulistyo (2010), dan Wulantro
(2011) yang menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh terhadap
penyampaian laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian ini berbeda dengan
penelitian Dwiyanti (2010) yang menunjukkan bahwa kualitas auditor tidak
berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan tahunan.
4.3.6 Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar
0,233 dengan probabilitas variabel sebesar 0,037. Hal ini menunjukkan arah
probabilitas positif dengan signifikansi 0,037 > 0,05 (5%). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung landasan teori dan menerima
hipotesis keenam (H6) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan
manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sulistyo
(2010), Oktarina dan Suharli (2005), Owusu dan Ansah (2000) yang menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan
tahunan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Hilmi dan Ali
(2008), Saleh (2004), dan Wulantoro (2011) yang menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan tahunan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Penelitian

1.

Leverage keuangan suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.

2.

Profitabilitas keuangan suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.

3.

Likuiditas suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan tahunan.

4.

Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan tahunan.

5.

Kualitas

Auditor

berpengaruh

positif

terhadap

ketepatan

waktu

penyampaian laporan keuangan tahunan.
6.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan tahunan.

5.2

Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1.

Penelitian ini hanya menggunakan enam variabel independen yang diduga
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan
perusahaan.
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2.

Analisis data yang dilakukan hanya menggunakan perusahaan manufakur.
Penelitian ini hanya dapat mewakili perusahaan manufaktur, sehingga
tidak dapat mewakili perusahaan selain sektor manufaktur.

3.

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua tahun,
sehingga tidak dapat mewakili sampel pada tahun sebelum dan sesudah
penelitian.

5.3

Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1.

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian pada seluruh
perusahaan, tidak hanya perusahaan manufaktur saja agar hasil penelitian
dapat mewakili semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
untuk melihat ketepatan waktu dalam menyampaian laporan keuangan
tahunan.

2.

Jangka waktu pengamatan lebih diperpanjang untuk menghasilkan hasil
penelitian yang lebih baik.

3.

Menambah variabel-variabel lain seperti umur perusahaan, opini akuntan
publik, kompleksitas operasi, kepemilikan internal, dan struktur audit
komite audit perusahaan yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan tahunan.
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