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PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 20122015 yang terdaftar di BEI. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah
profitabilitas, ukuran perusahaan, audit fee, kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, dan kepemilikan publik. Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Sampel penelitian ini menggunakan
101 perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode tahun 2012-2015 yang diambil dengan menggunakan purposive sampling.
Faktor-faktor tersebut kemudian diuji dengan menggunakan regresi logistik pada
tingkat signifikansi 5 persen. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa profitabilitas
secara signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan
perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan, audit fee, kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh pada ketepatan
waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

Kata kunci:

ketepatan waktu (timeliness), ukuran perusahaan, audit fee,
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan
publik.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the factors influencing timeliness of financial
reporting in the year of the 2012-2015 manufacture company listed in Indonesia
Stock Exchange. The factors to be analysised in this research is profitability, firm
size, audit fee, institusional ownership, manajerial ownership, and ownership
public. Types of data used is secondary data obtained from www.idx.co.id. Sample
of this research is 101 manufacture firm listed in Indonesia Stock Exchange period
2012-2015 that selected by using purposive sampling method. Technique of
analysis for examining the hipotesis was logistic regresion at level significance 5%.
Result of this research identify that profitability significantly affect timeliness of
financial reporting of the firm, while firm size, audit fee, institusional ownership,
manajerial ownership, and ownership public not have an affect to timeliness of
financial reporting of the firm listed in Indonesia Stock Exchange.

Keyword :

timeliness, profitability, firm size, audit fee, institusional ownership,
manajerial ownership, and ownership public.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Laporan keuangan menurut Financial Accounting Standard Board (FASB)

dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 tahun 1978 adalah
dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan
pemakainya untuk mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara
rasional. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam peraturannya
mengharuskan perusahaan yang go public melaporkan laporan keuangan tahunan
yang terlebih dahulu diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Hal ini mendorong Kantor
Akuntan Publik untuk terus meningkatkan kualitas audit dan hasil auditnya.
Sesuai dengan PSAK tahun 2012 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43 bahwa jika terdapat penundaan yang
tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan
kehilangan relevansinya. Hal ini mencerminkan bahwa ketepatan waktu (timely)
merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyajian laporan keuangan
kepada publik sehingga perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian
laporan keuangannya agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuan untuk
memengaruhi pengambilan keputusan.
Pada Kep-17/PM/2002 dan telah diperbarui dengan Peraturan Bapepam
Nomor X.K.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-36/PM/2003
yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan
akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan
tahunan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk menyampaikan laporan
tahunan kurang dari batas waktu yang diberikan oleh Bapepam guna menghindari
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sanksi administratif. Namun, kenyataannya masih ada keterlambatan penyampaian
laporan keuangan.
Hal ini yang mendorong untuk melakukan pengujian mengenai faktorfaktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan di
Indonesia khususnya perusahaan manufaktur. Adapun faktor-faktor yang akan diuji
kembali dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, audit fee,
proporsi kepemilikan manajer, proporsi kepemilikan institusional, dan proporsi
kepemilikan pubik atau umum. Fokus penelitian ini adalah tentang ketepatan waktu
di perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI maka penulis mengangkat
masalah ini dalam karya ilmiah dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang
Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Periode 2012-2015”.

1.2

Rumusan Masalah
Masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam pernyataan

berikut:
1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan?
3. Apakah audit fee berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan?
4. Apakah persentase kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap
ketepatan waktu pelaporan?
5. Apakah persentase kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap waktu
pelaporan?
6. Apakah persentase kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap ketepatan
waktu pelaporan?
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1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut di atas, tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas terhadap berpengaruh kepatuhan
perusahaan-perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan
perusahaan-perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah audit fee berpengaruh terhadap kepatuhan
perusahaan-perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah persentase kepemilikan saham institusional
berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan-perusahaan manufaktur dalam
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah persentase kepemilikan saham manajerial
berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan-perusahaan manufaktur dalam
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui apakah persentase kepemilikan saham publik berpengaruh
terhadap kepatuhan perusahaan-perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Laporan Keuangan
Pengertian laporan keuangan menurut Weston dan Copeland (1997),

laporan finansial atau financial statement (biasanya dalam bentuk neraca dan
laporan laba rugi) berisi informasi tentang prestasi perusahaan di masa lampau dan
dapat memberikan petunjuk untuk penerapan kebijakan di masa yang akan datang.
Menurut Leod (2001) terdapat empat dimensi dasar kualitas atau
karakteristik informasi yang harus dipertimbangkan manajemen, dimensi-dimensi
ini memberikan kontribusi pada nilai informasi. Empat dimensi tersebut adalah:
1. Relevansi
2. Akurasi
3. Timeliness
4. Completeness
Apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat
waktu maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang sesuai
dengan Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 ketentuan pasal 19 ayat 1 tentang
pemberian sanksi administratif kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan
Peraturan OJK.
2.2

Teori Keagenan
Teori keagenan merupakan salah satu cara untuk lebih memahami ekonomi

informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua individu yaitu agen dan
principal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai
“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals)
engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which
involves delegating some decision making authority to the agent”. Didalam
hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal)
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memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan
memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal.
2.3

Teori Kepatuhan
Menurut Tyler (1997) terdapat dua perspektif dasar dalam literature

sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan
normatif. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kepatuhan
tinggi akan berusaha melakukan proses audit yang lebih singkat. Hal itu
dikarenakan tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan go public di Indonesia telah
diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan
selanjutnya diatur dalam Peraturan BAPEPAM tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala.
2.4

Ketepatan Waktu
Menurut IAI (2007) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi
para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan
atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang akan diambil.
Menurut Dyer dan Mc Hugh (1975) terdapat tiga kriteria keterlambatan
untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:
a. Preliminary lag adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan
keuangan sampai penerima laporan akhir preliminary oleh bursa
b. Auditor’s report lag adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan
keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
c. Total lag adalah jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai
tanggal penerimaan laporan dipublikasi oleh bursa.
2.5

Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan

Keuangan
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2.5.1 Profitabilitas
Profitabilitas

menunjukkan

kemampuan

perusahaan

untuk

menghasilkan laba pada masa yang akan datang dan merupakan indikator
dari keberhasilan operasi perusahaan (Hapsari dan Didin, 2010). Dalam
penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA).
2.5.2 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, yaitu total aset, long size,
nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini
diukur dari total aset yang dimiliki perusahaan.
2.5.3 Audit Fee
Penggunaan jasa akuntan publik oleh perusahaan tentunya
menimbulkan adanya biaya, yang mana biaya ini digunakan untuk
membayar jasa audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik. Biaya ini
dikenal dengan sebutan audit fee (biaya audit).
2.5.4 Kepemilikan Institusional
Kepemilikan

institusional

merupakan

kepemilikan

yang

berhubungan dengan pihak luar perusahaan, dalam hal ini adalah investor
institusi. Pihak institusi tersebut merupakan institusi keuangan, non
keuangan atau badan hukum lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana
pension, perseroan terbatas dan investment banking (Veronica dan Utama
2005 dalam Asbar 2011).
2.5.5 Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan perusahaan oleh manajer disebut juga dengan
kepemilikan manajerial. Menurut Christian dan Tarigan (2007) kepemilikan
manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau
dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham
perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak
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manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan
meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran
pemegang saham.
2.5.6 Kepemilikan Publik
Menurut Hilmi dan Ali (2008) kepemilikan publik adalah
kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi) terhadap saham
perusahaan publik. Kepemilikan publik memengaruhi ketepatan waku
pelaporan keuangan perusahaan ke publik, konsentrasi kepemilikan pihak
luar membuat perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan baik.

2.6

Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Hubungan Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan
Keuangan
Semakin besarnya rasio profitabilitas maka semakin baik pula kinerja
perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk memberikan informasi
tersebut pada pihak lain yang berkepentingan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
profit merupakan berita yang baik (good news) bagi perusahaan. Berdasarkan
uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:
H1

: Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporam keuangan.

2.6.2 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan
Keuangan
Perusahaan yang cenderung menjaga image di mata masyarakat adalah
perusahaan besar dan juga berusaha untuk menyampaikan laporan keuangannya
secara tepat waktu. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun
adalah sebagai berikut:
H2

: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan.
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2.6.3 Hubungan Audit Fee terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
Semakin kompleks perusahaan, semakin sulit untuk mengaudit dan
membutuhkan waktu yang lebih lama pula sehingga audit fee pun semakin tinggi
(Hanjani, 2014). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun
adalah sebagai berikut:
H3

: Audit fee berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.6.4 Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu
Pelaporan Keuangan
Dengan adanya kepemilikan institusi maka pihak manajemen akan lebih
mendapat tekanan dari pihak institusi sebagai luar untuk menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu (Saleh 2005 dalam Srimindarti 2008). Berdasarkan uraian
diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:
H4

: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan.
2.6.5 Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan Waktu
Pelaporan Keuangan
Adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak manajer untuk
bertindak sejalan dengan keingan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja
dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham. Manajer
dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan laporan keuangan secara
tepat waktu (Ukago, 2004). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat
disusun adalah sebagai berikut:
H5

: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan.
2.6.6 Hubungan Kepemilikan Publik terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan
Keuangan
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Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar
dalam memengaruhi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi
kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan
keuangannya (Hilmi dan Ali, 2009). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis
yang dapat disusun adalah sebagai berikut:
H6

: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama yaitu variabel

dependen dan variabel independen.
3.1.1 Variabel Dependen (dependent variable)
Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel dependen Ketepatan
Waktu Pelaporan Keuangan yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dari
rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada
publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal
penyerahan ke Bapepam-LK.
3.1.2 Variabel Independen (independent variable)
Variabel independen yaitu variabel yang memengaruhi variabel lain,
variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
3.1.2.1 Profitabilitas
Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba pada masa yang akan datang dan merupakan indikator dari keberhasilan
operasi perusahaan (Hapsari dan Didin, 2010). Variabel ini diproksi dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
=

Laba bersih setelah pajak
Total aset

100

3.1.2.2 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total asset atau total aktiva yang
dimiliki oleh setiap perusahaan sampel dan digunakan sebagai tolok ukur skala
perusahaan.
Ukuran perusahaan = Ln Total Aset
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3.1.2.3 Audit Fee
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih
(2014) dimana audit fee dalam penelitian ini diproksikan pada professional fees
yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Audit Fee = Ln Audit fee
3.1.2.4 Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham yang
dimiliki oleh institusi yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
ℎ

=

ℎ

100%

ℎ

3.1.2.5 Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan perusahaan diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham yang
dimiliki oleh pihak manajemen yang terdapat dalam laporan keuangan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
ℎ

=

ℎ
ℎ

100%

3.1.2.6 Kepemilikan Publik
Kepemilikan publik diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham yang
dimiliki oleh publik yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
=
3.2

ℎ

ℎ

100%

ℎ

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2015.. Perusahaan yang
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memublikasikan laporan tahunan dengan menggunakan tahun buku yang berakhir
31 Desember dan menggunakan mata uang rupiah (IDR), dan perusahaan memiliki
data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian.
3.3

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Laporan

keuangan perusahaan yang telah diaudit diperoleh dari akses website Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id).
3.4

Jenis Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Laporan keuangan yang
digunakan adalah periode 2012-2015 dan telah diaudit oleh auditor independen.
3.5

Metode Analisis Data
Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan analisis regresi logistik

dengan menggunakan aplikasi SPSS.
Persamaan regresi logistik dalam penelitian ini sebagai berikut:
=

1−

=

+ ₁

+ ₂

+ ₃

+ ₄

+ ₅

+ ₆

+

Keterangan:
=

: dummy variabel ketepatan waktu (kategori 0 untuk
perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 untuk perusahaan
yang tepat waktu).
α
: konstanta
β1ROA: return on asset
β2UP : ukuran perusahaan
β3AF : audit fee
β4KI : kepemilikan institusional
β5KM : kepemilikan manajerial
β6KP : kepemilikan publik
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3.6

Pengujian Hipotesis
Analisis pengujian dengan regresi logistik menurut Ghozali (2001)

memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
3.6.1 Menilai Kelayakan Model Regresi
Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan
Goodness of fit test yang diukur dengan nilai Chi-Square pada bagian bawah uji
Homser and Lemeshow.
3.6.2 Penilaian Keseluruhan Model (overall model fit)
Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood
(-2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2L) pada
akhir (Block Number = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal dengan nilai
-2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesakan fit
dengan data (Ghozali, 2001).
3.6.3 Menguji Koefisien Determinasi
Penilaian koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan
dengan Nagelkerke,s R square. Nilai Nagelkerke,s R square menjelaskan
variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel
independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-vaiabel lain (Ghozali,
2011)
3.6.4 Menguji Koefisien Regresi
Dalam pengujian koefisien regresi perlu memerhatikan beberapa hal berikut
:
1. Tingkat signifikasi (α) yang digunakan sebesar 5%. Mason (1999)
dalam Respati (2001).
2. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada
signifikansi p-value (probabilitas value).
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Deskripsi Variabel
Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No

Kriteria Sampel

Jumlah

1

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
tahun 2012-2015

135

2

Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang IDR
melainkan menggunakan mata uang US$

21

3

Perusahaan yang tidak konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2012-2015 dan tidak memiliki kelengkapan data yang terdapat di
www.idx.co.id

88

Total perusahaan yang dijadikan sampel pada periode 2012-2015

101

Sumber : data diolah peneliti, 2018
4.1.1 Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai
minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan simpangan baku (standar
deviation).
Tabel 4.2
STATISTIK DESKRIPTIF
N
ROA
UP
AF
KI
KM
KP
Valid N
(listwise)

101
101
101
101
101
101

Minimu
m
-34,59
25,28
18,20
20,37
,00
,00

Maximum

Mean

32,12
32,15
26,00
97,96
32,15
49,91

3,5426
27,7573
21,1896
66,3153
6,9055
22,7391

101
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Std.
Deviation
7,96036
1,63698
1,80121
17,66734
8,88824
15,15772
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4.2

Pengujian Hipotesis.

4.2.1 Menilai Kelayakan Model Regresi
Pada tabel tersebut terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and
Lemeshow Goodness of fit test sebesar 9,345 dengan probabilitas signifikansi 0,314.
Tabel 4.3
Hosmer and Lemeshow Test
Step
Chi-square
df
Sig.
1
9,345
8
,314
Sumber : Output SPSS 15 dan data diolah, 2018
Karena angka probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti model regresi
layak dipakai untuk analisis selanjutnya.
4.2.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall model fit test)
Pada tabel tersebut terlihat bahwa angka awal -2 LL Block Numer = 0 adalah
117,278 sedangkan angka -2LL Block Number = 1 adalah 85,853
Tabel 4.4
Overall Model Fit Test
Block Number = 0

Block Number = 1

-2 Log Likekihood

-2 Log Likekihood

117,278

85,853

Sumber : Output SPSS 15 dan data diolah, 2018
Penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau
dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.
4.2.3 Menguji Koefisien Determinasi
. Hasil pengujian Nagelkerke R square diperoleh sebagai berikut :
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Tabel 4.5
Koefisien Determinasi
Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

1

85,853(a)

,267

,389

a Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than
,001.

Sumber : Output SPSS 15 dan data diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4.6 nilai Nagelkerke R square sebesar 0,389. Hal ini
berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas
independen sebesar 38,9 %, sedangkan sisanya 61,1% dijelaskan oleh variabelvariabel lain diluar model penelitian.
4.2.4 Menguji Koefisien Regesi
Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Logistik
Variables in the Equation

Step
1(a)

ROA

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Lower

Upper

Lower

Upper

Lower

Upper

,103

,047

UP

4,808

1

,028

-,236

AF

,419

KI

,070

KM

,151

KP

,033

1,108

,370

,406

1

,524

,790

,324

1,673

1

,196

1,521

,086

,661

1

,416

1,073

,090

2,849

1

,091

1,163

,089

,138

1

,711

1,033

Constant

-10,679
9,856
1,174
1
,279
,000
a Variable(s) entered on step 1: ROA, UP, AF, KI, KM, KP.
ROA = Return On asset, UP = Ukuran Perusahaan, AF = Audit Fee, KI = Kepemilikan institusi, KM
= Kepemilikan Manajerial, KP = Kepemilikan Publik

Dari pengujian persamaan regresi logistik tersebut, maka diperoleh model
regresi logistik sebagai berikut :
=

1−

= −10,679 + 0,103
+ 0,151

− 0,236

+ 0,033

+ 0,419

+
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Pada penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05.
Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
4.3

Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan
Hipotesis pertama menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan profitabiltas
memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,103. Tingkat signifikansi
variabel profitabilitas sebesar 0,028 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa
profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan.
4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan
Hipotesis kedua menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan
ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar -0,236.
Tingkat signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,524 yaitu lebih besar dari
0,05 yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4.3.3 Pengaruh Audit Fee Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa audt fee berpengaruh terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil pengujian menunjukan audit fee
memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,419. Tingkat signifikansi
variabel audit fee sebesar 0,196 yaitu lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa audit
fee tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan.
4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu
Pelaporan
Hipotesis

keempat

menyatakan

bahwa

kepemilikan

institusional

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil pengujian
17
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menunjukkan kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi bertanda positif
sebesar 0,07. Tingkat signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,416
yaitu lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu
Pelaporan
Hipotesis kelima menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan
kepemilikan manajerial memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,151.
Tingkat signifikansi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,91 yaitu lebih besar
dari 0,05 yang berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4.3.6 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan
Hipotesis keenam menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan
kepemilan publik memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,033. Tingkat
signifikansi variabel kepemilikan publik sebesar 0,279 yaitu lebih besar dari 0,05
yang berarti bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
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BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan

Dari hasil penelitian data dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Obyek penelitian terdiri dari 27 perusahaan tepat waktu pada periode 2012,
2013, 2014, dan 2015. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak tepat waktu
sebanyak 74 perusahaan pada periode 2012, 2013, 2014, dan 2015. Dari
angka tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan yang
tidak tepat waktu lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang tepat
waktu dalam pelaporan keuangan ke Bapepam.
2. Hasil pengujian dengan regresi logistik menunjukkan bukti empiris bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan

perusahaan.

Sedangkan

ukuran

perusahaan,

audit

fee,

kepemilikan institusiona, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik
tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
perusahaan.
5.2

Keterbatasan
Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini,

antara lain :
1. Jumlah perusahaan sampel yang terbatas selama rentan waktu empat tahun
sebanyak 101 perusahaan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel independen saja dalam
menguji ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
3. Penelitian ini menggunakan Preliminary lag sebagai kriteria keterlambatan
untuk melihat ketepatan waktu.
4. Hasil penelitian ini tidak bisa melihat kecenderungan yang terjadi dalam
jangka panjang dan belum mewakili dari semua kategori perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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5.3

Saran
Saran berdasarkan hasil penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu

sebagai berikut :
1. Memerluas penelitian dengan menambah sampel penelitian dari seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak hanya pada sektor
manufaktur, sehingga dapat diketahui sektor apa saja yang mematuhi
peraturan dalam melaporkan laporan keuangan perusahan dengan tepat
waktu.
2. Menambah jumlah sampel penelitian dengan menambah periode waktu
penelitian sehingga hasil penelitian dapat benar-benar mendekati kondisi
sesungguhnya selama jangka panjang.
3. Menggunakan kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dengan
Auditor’s report lag atau Total lag.
4. Menambah data primer seperti kuesioner untuk mendukung data sekunder
yang digunakan.
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