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Imelda 

R.Purba.Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmemperolehbuktiempirisadanyapengaruhantaravaria

belprofitabilitas, kesulitankeuangan, ukuranperusahaan, dan 

umurperusahaanterhadapketepatanwaktupelaporankeuangan pada perusahaantambang pada 

periode 2016-2018. 

Jenispenelitianiniadalahpenelitiankuantitatif. Data yang digunakandalampenelitianiniadalah data 

sekunder.Populasidalampenelitianinimencakupsemuaperusahaantambang yang terdaftar di BEI 

dalamperiode 2016-2017. Sampeldalampenelitianinisebanyak 17 perusahaan yang 

memenuhikriteria, yaitu 13 perusahaantepatwaktudalampenyampaianlaporankeuangansedang 4 

diantaranyatidaktepatwaktu. 

Teknik pengambilansampeldalampenelitianinimenggunakanpurposive sampling. Analisis data 

yang digunakanuntukmengujihipotesisadalahregresilogistikdengantingkatsignifikansi 5% dan 

denganmenggunakanalat bantu SPSSversi23. 

Hasil penelitianinimenunjukkanbahwavariabelprofitabilitas, kesulitankeuangan, 

ukuranperusahaan, dan 

umurperusahaansecarasimultanberpengaruhterhadapketepatanwaktupelaporankeuangan. 

 

Kata kunci: Profitabilitas, KesulitanKeuangan, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan 

Ketepatan Waktu PelaporanKeuangan 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

 Setiapperusahaan yang 

telahmencatatkansahamnya di Bursa Efek 

Indonesia atau yang telahgo 

publicwajibmenyampaikaninformasiLaporan

keuanganTahunan, mengacu pada 

peraturanBapepamNomor :X.K.2 tahun 

2002 dan menunjuk pada surat PT Bursa 

Efek Indonesia  Nomor : S-134/BEI-

PSR/02-2002 tanggal 14 Februari 2003 

mengenaipenerapan SE-02/PM/2002 

menyangkutbataswaktupenyampaianlaporan

keuangantahunankeBapepamselambat-

lambatnya pada akhirbulanketiga (90 hari) 

setelahtanggallaporankeuangantahunan 

 Kebutuhanakan ketepatan waktu 

dalam penyajian laporan keuangan kepada 

perusahaanpublik di Indonesia telah diatur 

dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. Tanggal 5 Juli 2011, Bapepam 

mengeluarkan lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 



Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan 

Publik yang menyatakan bahwa Laporan 

keuangan tahunan wajib disertai dengan 

laporan Akuntan dalam rangka audit atas 

laporan keuangan. Laporan keuangan 

tahunan wajib disampaikan kepada 

Bapepam dan LK dan diumumkan kepada  

masyarakat paling lambat pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan. 

 DalampernyataanStandarAkuntansik

euangan (PSAK) No.1 paragraph 8 

dikatakanbahwakarakteristikkualitatiflapora

nkeuanganmerupakancirikhas yang 

membuatinformasidalamlaporankeuanganbe

rgunabagipemakai. Terdapat 4 

karakteristikpokokyaitu :dapatdipahami, 

relevan, keandalan dan 

dapatdiperbandingkan. 

Dikatakanlebihlanjutdalam PSAK No.1 

paragraph 43 :bahwakendalainformasi yang 

relevan dan 

andaladalahpelaporantepatwaktu. 

Jikaterdapatpenundaan yang 

tidaksemestinyadalampelaporanmakainform

asi yang 

dihasilkanakankehilanganrelevansinya. 

Untukmenyediakaninformasitepatwaktuserin

g kali 

dibutuhkanmelaporkansebelumseluruhinfor

masidikumpulkan. 

Sebaliknyajikapelaporanditundasampaiselur

uhaspekdiketahui, informasi yang 

dihasilkanmungkinsangatandaltetapikurangb

ermanfaatbagipengambilkeputusan. 

 Dalamusahamencapaikeseimbangana

ntararelevansi dan keandalan, 

kebutuhanpengambilankeputusanmerupakan

pertimbangan yang menentukan (IAI, 2004). 

Oleh 

karenaitupelaporantepatwaktumerupakanasp

ek yang pentinguntukdiperhatikan oleh para 

perusahaanemitenkarenajikamelaporkantida

ktepatwaktuakanmengurangirelevansi dan 

nilaikeandalandariinformasi yang disajikan. 

Banyak 

pihakpercayabahwaketepatanwaktupelapora

nkeuangan (timelines) 

merupakankarakteristikpentingbagilaporank

euangan, pihak-pihaktersebutantara lain 

akuntan, manajer dan 

analiskeuangankarenaberhubungandengan 

proses pembuatankeputusanbisnismereka. 

BahkanAsosiasiProfesiAkuntansi pada tahun 

1954 telahmelakukanpenelitian yang 

menyimpulkanbahwaketepatanwaktupelapor

ankeuanganmerupakanelemenpokokbagicata

tanlaporankeuangan yang memadai (Dyer 

dan Mchugh, 1975; 204). 

 Ketidaktepatanpelaporankeuangan 

juga 

bisaberakibatburukbagiperusahaanemitenbai

klangsungmaupuntidaklangsung. 

Secaratidaklangsung para investor 

mungkinmenanggapinyasebagaipertanda 

(signal) yang burukbagiperusahaan, 

karenainformasi yang 

usangkurangbermanfaatdalam proses 

pembuatankeputusaninvestasimereka. 

Secaralangsung, sebagaicontoh di pasar 

modal Australia pada tahun 1974 

pernahterjadi 38 perusahaandelisting 

yaknisahamnyadilarangdiperdagangkanhany

akarenagagalmemberikanlaporankeuanganta

hunansesuaidenganpersyaratanketepatanwak

tubagi bursa (Dyer dan Mchugh, 1975:205). 

Penelitianempiris juga 

telahmenunjukkanbahwaketepatanwaktupela

porantahunanmempengaruhihargasekuritas 

di pasar modal (Givoly dan Palmon, 1982). 

 Penelitianinibukanlahmenelitipengar

uhketepatanwaktuinformasi yang 

dikeluarkanterhadaphargasekuritas yang 

diperdagangkan di pasar modal, 

tetapiketepatanwaktupelaporankeuangan dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinyakarenabagi investor 

pelaporantepatwaktuakanmembantu proses 

pengambilankeputusan. Pada 

kenyataannyadarihasilpenelitianempirisbebe

rapapenelitisebelumnyatampaknyabelumada



analisissistematisterhadapfaktor-faktor yang 

spesifikterkaitdenganperusahaan, yang 

mempengaruhiketepatanwaktupelaporankeu

angan.  

 Penyempurnaan peraturan ini 

dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat 

memperoleh informasi keuangan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan 

investasi serta menyesuaikan dengan 

perkembangan pasar modal. Sehubungan 

dengan kewajiban penyampaian laporan 

keuangan, Bapepem juga mengatur tentang 

sanksi bagi perusahaan yang tidak tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan ke Bapepam. Jika perusahaan telat 

menyampaikan laporan keuangan sampai 30 

hari kalender terhitung sejak batas akhir 

seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan 

sanksi tertulis I. Nantinya, jika pada hari 

kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga 

menyampaikan, maka sanksi tertulis II akan 

melayang. Sanksi ini disertai dengan denda 

sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya, jika pada 

hari kalender ke-61 hingga ke-90, perseroan 

masih membandel, maka bursa akan 

memberi peringatan tertulis III plus denda 

Rp 150 juta.  

 Laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban manajemen kepada 

pemilik saham dan juga bagi pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan yang 

disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bappepam) merupakan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik yang bersertifikat dan disertai opini 

(pendapat) auditLaporan keuangan harus 

memenuhi empat karakteristik kualitatif 

yang merupakan ciri khas yang membuat 

informasi laporan keuangan berguna bagi 

pemakainya. Keempat karekteristik tersebut 

yaitu dapat dipahami, relevan, handal dan 

dapat diperbandingkan. Informasi yang 

relevan akan bermanfaat bagi para 

pemakainya jika disampaikan dengan tepat 

waktu guna pengambilan keputusan. 

Apabila informasi tidak disampaikan dengan 

tepat waktu akan menyebabkan kehilangan 

nilai didalam mempengaruhi kualitas 

keputusan (IAI, 2009). 

 Mengingat pentingnya informasi 

perusahaan maka ketepatan waktu pelaporan 

memegang peranan yang tinggi bagi pihak 

yang membutuhkan. Tepat waktu berarti 

informasi keuangan tersebut dapat 

digunakan oleh pemakainya dalam 

mengambil keputusan.  Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan tambang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  dengan 

tahun sampel 2016 sampai dengan 2018. 

Rasio keuangan dalam penelitian ini 

menggunakan  Profitabilitas 

(ROA),KesulitanKeuangan (DER), Ukuran 

Perusahaan (SIZE) dan Umur Perusahaan 

(AGE). Hasil penelitian Agrianti (2003) 

menunjukkan  Profitabilitas 

(ROA),KesulitanKeuangan (DER) 

berpengaruhtidaksignifikanterhadapketepata

nwaktupelaporansedangkanhasilpenelitian 

Owusu & Ansah (2000) Profitabilitas (ROA, 

Ukuran Perusahaan (SIZE) 

berpengaruhsignifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan.  

 Ifada (2009) melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan  studi 

kasus  perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Rasio keuangan 

dalam penelitian ini menggunakan Ukuran 

Perusahaan, Insider Ownership (INSIDER), 

Debt Equity Rasio (DER), Return On Asset 

(ROA), outsider ownership (OUTSIDER), 

dan Umur Perusahaan (AGE). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan, maka dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) dan 

Insider Ownership (INSIDER) secara 

signifikan berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan-

perusahaan manufaktur. Sedangkan 

DER,ROA, OUTSIDER, dan AGE secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap 



ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan manufaktur. 

 Marathani melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan studi empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2012. Variabel yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas,likuiditas, leverage, opini 

audit, kualitas auditor dan ukuran 

perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur adalah profitabilitas, 

likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan. 

Penelitian ini tidak berhasil menemukan 

bukti adanya pengaruh antara opini audit 

dan kualitas auditor terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. hal 

ini membuktikan bahwa perusahaan akan 

segera menyampaikan laporan keuangannya 

segera mungkin dengan memperhatkan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

tersebut. 

 Dari beberapa penelitian sebelumnya 

penulis ingin melakukan replikasi penelitian 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan 

yakni rasio profitabilitas dijelaskan dengan 

Return on Asset (ROA), rasio leverages 

dijelaskan dengan Debt to Equity Ratio 

(DER), Ukuran perusahaan (SIZE) dan 

Umur Perusahaan.  

 

1.2 PerumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakang, 

makamasalahpenelitiandirumuskan : 

1.Apakah 

ProfitabilitasberpengaruhterhadapKetepatan 

Waktu PelaporanKeuangan Emiten di 

Bursa EfekIndonesia ? 

2.Apakah 

KesulitanKeuanganberpengaruhterhadapKet

epatan Waktu PelaporanKeuanganEmiten di 

Bursa EfekIndonesia ? 

3.Apakah Ukuran Perusahaan 

berpengaruhterhadapKetepatan Waktu 

PelaporanKeuanganEmiten di Bursa 

EfekIndonesia ? 

4.Apakah Umur Perusahaan 

berpengaruhterhadapKetepatan Waktu 

PelaporanKeuanganEmiten di Bursa 

EfekIndonesia ? 

5.Apakah Profitabilitas, KesulitanKeuangan, 

Ukuran Perusahaan dan UmurPerusahaan 

secarasimultanberpengaruhterhadapKetepata

n Waktu PelaporanKeuanganEmiten di 

Bursa Efek Indonesia ? 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. TeoriKetaatan 

 Menurut Suryandini (2008) dalam 

Dwiyanti (2010) seorang individu cenderung 

mematuhi hukum yang mereka anggap 

sesuai dan konsisten dengan norma-norma 

internal mereka. Komitmen normatif melalui 

moralitas personal (normative commitment 

through morality) berarti mematuhi hukum 

karena hukum tersebut dianggap sebagi 

suatu keharusan, sedangkan komitmen 

normative melalui legistemasi (normative 

commitment throughlegitimary) berarti 

mematuhi peraturan karena otoritas 

penyusun hukum tersebut memiliki hak 

untuk mendikte perilaku. 

 Tuntutan akan kepatuhan terhadap 

ketepatan waktu dalam Undang- Undang 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan 

selanjutnya diatur dalam peraturan 

Bappepam tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Keuangan Berkala. Peraturan – 

peraturan tersebut secara hukum 

mengisyrakatkan adanya kepatuhan setiap 

perilaku individu maupun organisasi 

(perusahaan publik) yang terlibat di pasar 

modal Indonesia untuk menyampaikan 

laporan keuangan tahunan perusahaan secara 



tepat waktu kepada Bappepam. Perusahaan 

yang terlambat menyampaikan laporan 

keuangan akan dikenakan denda 

berdasarkan ketentuan pasal 63 huruf e 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang 

Pasar Modal yang menyatakan bahwa 

“Emitmen yang pernyataan pendaftaraanya 

telah menjadi efektif, dikenakan sanksi 

denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atas 

setiap hari keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan dengan ketentuan jumlah 

keseluruhan denda paling banyak 

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)"  

(www.bappepam.go.id). Peraturan tersebut 

sesuai dengan teori kepatuhan. 

2.2. Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan (Timeliness) 

 Menurut (IAI, 2009) tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Salah satu karakteristik 

kualitatif laporan keuangan adalah relevan. 

Relevan artinya bahwa informasi tersebut 

dapat membantu para pengguna laporan 

keuangan dalam membuat keputusan 

ekonomi. Pembuatan keputusan ekonomi 

dilakukan dengan mengevaluasi peristiwa 

yang terjadi dimasa lalu. Salah satu 

indikator dari relevansi itu adalah ketepatan 

waktu (timeliness). Ketepatan waktu adalah 

informasi yang ada siap untuk digunakan 

sebelum kehilangan makna oleh pemakai 

laporan keuangan serta kapasitasnya masih 

tersedia dalam pengambilan keputusan. 

 Menurut Hendriksen dan Bradea 

(2000) dalam Dwianty (2010)  Ketepatan 

waktu merupakan batasan penting dalam 

publikasi laporan keuangan. Akumulasi, 

peringkasan, dan penyajian selanjunya 

informasi akuntansi dilakukan secepat 

mungkin untuk menjamin tersedianya 

informasi sekarang ditangan pemakai. 

Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa 

laporan keuangan harus disajikan pada 

kurun waktu teratur untuk memperlihatkan 

perubahan keadaan perusahaan pada 

gilirannya mungkin akan mempengaruhi 

prediksi dan keputusan pemakai.  

 Menurut Kartika (2009) manfaat dari 

laporan keuangan suatu perusahaan 

tergantung pada keakuratannya dan 

ketepatan waktunya. Informasi yang relevan 

akan bermanfaat bagi para pemakai apabila 

tersedia tepat waktu sebelum pemakai 

kehilangan kesempatan atau kemampuan 

untuk memepengaruhi keputusan yang 

diambil. Dalam melaksanakan audit, maka 

dibutuhkan sebuah perencanaan.  

Perencanaan audit termasuk juga membuat 

anggaran waktu (time budget) yaitu 

menetapkan pedoman mengenai jumlah 

waktu dari masing-masing bagian audit. 

Anggaran waktu merupakan suatu pedoman. 

Apabila auditor menyimpang dari program 

audit akibat suatu kondisi , auditor juga 

mungkin terpaksa menyimpang dari 

anggaran waktu. Auditor mendapat  tekanan 

dalam memenuhi anggaran waktu untuk  

menunjukkan efesiensinya dan membantu 

mengevaluasi kinerjanya. Akan tetapi, bila 

tidak sesuai dengan tujuan pokok audit, 

maka informasi yang disampaikan juga tidak 

baik dan dapat merugikan. Hal ini 

berpengaruh terhadap  para pengambil 

keputusan. Apabila informasi yang 

disampaikan tidak sesuai maka penyampaian 

laporan keuangan ke Bappepam akan 

ditunda. 

 

2.3. Profitabilitas 

 Menurut Kasmir (2012:196) 

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa 

laporan keuangan perusahaan tersebut 

mengandung berita baik dan perusahaan 

http://www.bappepam.go.id/


yang mengalami berita baik akan cenderung 

menyerahkan laporan keuangannya tepat 

waktu. Return On Asset merupakan rasio 

yang menunjukkan berapa besar laba bersih 

diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai 

aktiva. 

 

2.4. KesulitanKeuangan  (DER) 

 Menurut Kasmir (2012: 112) Rasio 

leverage  merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, 

berapa besar beban utang yang ditanggung 

perusahaan dibandingkan dengan asetnya. . 

Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio 

leverage  digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajiban baik jangkapendek 

maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan (dilikuidasi). 

 Kesulitankeuangan dalam penelitian 

inidiproksidenganrasio leverage dengan 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). 

Debt to equty ratio(DER)  merupakan rasio 

yang digunakan untuk menilai utang dengan 

ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara 

membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

jumlah dana disediakan peminjam (kreditor) 

dengan pemilik perusahaan. Dengan kata 

lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang 

(Kasmir, 2012). 

 

2. 5. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

 Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam 

Agus (2010) ukuran perusahaan dapat 

dinilai dari beberapa aspek. Besar kecilnya 

ukuran perusahaan dapat didasarkan  pada 

total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi 

pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya.  

Perusahaaan yang memiliki sumber daya 

(asset) yang besar meliliki lebih banyak 

sumber informasi, sistem informasi yang 

lebih canggih, memiliki sistem pengendalian 

intern yang kuat, adanya pengawasan dari 

investor dan sorotan masyarakat maka hal 

ini memungkinkan perusahaan untuk 

melaporkan laporan keuangan auditnya lebih 

cepat ke publik. Informasi yang terkandung 

dalam perusahaan besar sangat diperhatikan 

masyarakat. Semakin besar suatu 

perusahaan maka semakin banyak pihak – 

pihak yang berkepentingan didalam 

perusahaan itu. 

 

2.6.Umur Perusahaan (AGE) 

 Ketepatanwaktupelaporankeuangans

ebuahperusahaandipengaruhi oleh 

umurperkembanganmaupunpertumbuhannny

a (Owusu dan Ansah,2000). 

Pernyataaninididasarkan pada 

teorikurvapembelajaran (learning curve). 

Perusahaan yang telah lama terdaftar di 

bursa efek, membuat para 

akuntannyalebihjelimengamatihal-hal yang 

mengakibatkanpenundaanpenyampaianlapor

antahunannyake Bursa Efek. Oleh 

karenaituperusahaanakanlebihefisienmeman

faatkanwaktudalammengumpulan, 

memproses dan 

mempublikasiinformasiketikadibutuhkankar

enalebihberpengalaman. 

Makaumurperusahaandiukurdarilamanyaper

usahaantelahterdaftar di Bursa Efek. 

   

2.7KerangkaTeoritis 

1. 

PengaruhProfitabilitasterhadapketepatan

waktupelaporankeuangan 

 Menurut Kasmir (2012:196) 

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan. perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa 

laporan keuangan perusahaan tersebut 



mengandung berita baik dan perusahaan 

yang mengalami berita baik akan cenderung 

menyerahkan laporan keuangannya tepat 

waktu. Hal ini juga berlaku jika 

profitabilitas perusahaan rendah dimana hal 

ini mengandung berita buruk, sehingga 

perusahaan cenderung tidak tepat waktu 

menyerahkan laporan keuangann Return 

On Asset merupakan rasio yang 

menunjukkan berapa besar laba bersih 

diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai 

aktiva. 

2. PengaruhDebt to Equity Ratio terhadap 

ketepatan waktu  pelaporan keuangan 

 Menurut Kasmir (2012:151) rasio 

leverage  adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Penggunaan hutang 

yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk 

kategori hutang ekstrem yaitu perusahaan 

terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi 

dan sulit untuk melepaskan beban hutang 

tersebut. Rasio ini dapat diukur dengan debt 

to equity ratio. Tingginya leverage 

keuangan mencerminkan tingginya risiko 

keuangan perusahaan. Risiko keuangan yang 

tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan 

keuangan perusahaan merupakan berita 

buruk yang akan mempengaruhi kondisi 

perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, 

semakin tinggi rasio debt to equity suatu 

perusahaan maka perusahaan tersebut 

cenderung tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangan.  
 

3. PengaruhUkuran Perusahaan dengan 

ketepatan waktu pelaporan keuangan   

 Menurut Permatasari (2012:112) 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran 

besar kecilnya peusahaan yang ditentukan 

berdasarkan sebuah ukuran yang dapat 

dinilai. Besar kecilnya ukuran perusahaan 

dapat dilihat dari total aktiva, total penjualan 

dan juga dipengaruhi oleh operasional dan 

intensitas perusahaan. Semakin besar nilai 

asset perusahaan, maka akan semakin cepat 

penyampaian laporan keuangan auditan dan 

sebaliknya.Pada dasarnya ukuranperusahaan 

hanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu: 

perusahaan besar (large firm), perusahaan 

sedang (medium firm), dan perusahaan kecil 

(small firm). Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dengan melihat total 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

telah mencapai tahap kedewasaan dimana 

dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif dan dianggap memiliki prospek yang 

baik dalam jangka waktu yang relatif lama. 

 

4. PengaruhUmur Perusahaanterhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan 

 

 Ketepatanwaktupelaporankeunganse

buahperusahaandipengaruhi oleh 

umurperkembanganmaupunpertumbuhannny

a (Owusu dan Ansah,2000). 

Pernyataaninididasarkan pada 

teorikurvapembelajaran (learning curve). 

Perusahaan yang telah lama terdaftar di 

bursa efek, membuat para 

akuntannyalebihjelimengamatihal-hal yang 

mengakibatkanpenundaanpenyampaianlapor

antahunannyake Bursa Efek. Oleh 

karenaituperusahaanakanlebihefisienmeman

faatkanwaktudalammengumpulan, 

memproses dan 

mempublikasiinformasiketikadibutuhkankar

enalebihberpengalamansehinggapenundaaan

pelaporanakandiminimalisir. Oleh 

karenaitubolehjadiumurmempengaruhiketep

atanwaktupenyampaianlaporantahunansehin

ggadapatdinyatakanmakintinggiumurperusa

haanbolehjadiakanmeningkatkanketepatanw

aktupenyampaianlaporantahunanemiten 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

2.8Hipotesis 

Hipotesisdirumuskansebagaiberikut : 

1. Return On 

Assetberpengaruhpositifterhadapketepatanw

aktupenyampaianlaporankeuangan 

2. Debt to Equity 

Ratioberpengaruhnegatifterhadapketepatanw

aktupenyampaianlaporankeuangan 

3. 

Ukuranperusahaanberpengaruhpositifterhada

pketepatanwaktupelaporankeuangan. 

4. 

Umurperusahaanberpengaruhpositifterhadap

ketepatanwaktupelaporankeuangan. 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

PENELITIAN 

 

3.1. TujuanPenelitian 

1. 

Untukmembuktikansecaraempirispengaruhp

rofitabilitasterhadapketepatanwaktupelapora

nkeuanganemiten. 

2. 

Untukmembuktikansecaraempirispengaruhk

esulitankeuanganterhadapketepatanwaktupel

aporankeuanganemiten. 

3. 

Untukmembuktikansecaraempirispengaruhu

kuranperusahaanterhadapketepatanwaktupel

aporankeuanganemiten. 

4. 

Untukmembuktikansecaraempirispengaruhu

murperusahaanterhadapketepatanwaktupelap

orankeuanganemiten 

5. 

Untukmembuktikansecaraempirispengaruhp

rofitabilitas, kesulitankeuangan, 

ukuranperusahaan, dan 

umurperusahaansecarasimultanterhadapkete

patanwaktupelaporankeuanganemiten di 

Bursa Efek Indonesia 

3.2  ManfaatPenelitian 

Investor 

memerlukaninformasilaporankeuanganperus

ahaan yang 

mempubliksehinggaketepatanwaktupenyam

paianlaporankeuanganmerupakanhal yang 

penting, sebagaisumberinformasi yang 

dapatdiandalkan. 

Makapenelitianinidiharapkanakanmemberik

anmanfaatsebagaiberikut : 

1.Memberikan informasi yang 

bisadigunakansebagaibahanpertimbangan 

oleh 

manajemenemitenuntukmenyikapifaktor-

faktorspesifik yang 

Umur Perusahaan 

(X4) 

Ukuran Perusahaan 

(X3) 

Kesulitan Keuangan 

(X2) 

Profitabilitas 

(X1) 

Ketepat

an 

Waktu 

Pelapor

an 

Keuang

an 

(Y) 

 



mempengaruhiketepatanwaktupenyampaianl

aporankeuangansecaratepatwaktuke bursa 

efekkarenaakanmempengaruhikredibilitaspe

rusahaan di matapublik. 

2.Menyediakan informasikepada para 

praktisibisniskhususnya investor dan para 

krediturdalammengetahuigambarantentang 

factor-faktor yang 

spesifikmempengaruhiketepatanwaktupelap

orankeuangankarena juga 

akanmempengaruhihargasekuritasmereka. 

3.Memberikan 

arahstuditentangkonsepdasarakuntansikhusu

snyatentangketepatanwaktu (timelines) 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1Populasi dan Sampel 

Populasi  dalam penelitian ini adalah 

perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  periode 2016-

2018.SesuaidenganpengklasifikasianIndones

ian  Capital Market Directory tahun 2016-

2018. 

Sampel penelitian dipilih dengan 

menggunakan pendekatan purposive 

sampling artinya sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah memiliki kriteria 

tertentu. Kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sampel ini adalah :  

1.SeluruhPerusahaan tambang yang terdaftar 

di BEI secara berturut-turut pada periode 

2016-2018. 

2. Mempublikasilaporankeuangantahunanny

adaritahun 2016 sampaidengan 2018 

secarakonsisten. 

3.Perusahaan tambang yang melaporkan 

laba bersih positif selama periode amatan. 

4. Menampilkan data dan informasi 

tentangvariabelbebas yang digunakan untuk 

penelitianini. 

Dari kriteria diatas, maka jumlah sampel 

yang diteliti adalah 17 perusahaan, 

sehinggapengamatan yang 

dijadikansampeladalahsebanyak (17 x 3 

tahun) = 51 pengamatan. 

4.2DefinisiOperasional dan 

PengukuranVariabel 

 Dalampenelitianiniterdapat 

duajenisvariabel yakni variabel 

independentdan  variabel dependen. 

 Variabeldependendalampenelitianiniadala

hketepatanwaktupelaporankeuangan. 

Perusahaan 

dikatakantepatwaktuapabilaperusahaanterse

butmenyampaikanlaporankeuangansebelumt

anggaljatuh tempo yang ditetapkan oleh 

Bapepam, yaknikurangatausamadengan 90 

haridaritanggaltutupbuku. 

Tanggaltutupbukuadalah 31 Desember. 

 

 Perusahaan 

tidaktepatwaktuapabilaperusahaantersebutter

lambatmenyampaikanlaporankeuangnnyaset

elahbataswaktu yang ditetapkan oleh 

Bapepam. Dalam model regresi, 

perusahaantepatwaktudiberikode 1 dan 

tidaktepatwaktudiberikode 0. Skala 

pengukurannyaadalahskala nominal. 

 

VariabelIndependenterdiridari : 

1. Profitabilitas yang diproksidengan 

Return On asset 

(ROA)merupakanrasioantaraNet 

Income After 

TaxterhadapAssetsecarakeseluruhan 

yang 

menunjukkanukuranproduktivitasakti

vadalammemberikanpengembalianke

pada investor (Meythi 2005). 

2. KesulitanKeuangan yang 

diproksidenganDebt to Equity Ratio 

(DER) 

Rasioinimengukurtingkatpenggunaan

hutangterhadap total 

shareholdersequity  



yangdimilikiperusahaan.(Saleh, 

2003). 

3. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

ditunjukkan oleh total Asset 

akhirtahunmasing-

masingemitenselamatigatahunpenga

matan. 

4. Umur Perusahaan (AGE), ukuran 

yang digunakan 

dalampenelitianiniadalah lamanya 

(jumlah tahun) yakni dari tahun 

dimana perusahaan mulai 

mempublikasikan laporan 

tahunannya. 

 

4.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik dokumentasi yang diperoleh 

dari Bursa Efek Indonesia. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yakni adalahProfitabilitas, 

KesulitanKeuangan, Ukuran Perusahaan, 

Umur Perusahaandan Ketepatan Waktu 

PelaporanKeuangan di Indonesia Periode 

2016-2018. 

4.4Model Analisis 

Perumusan Model Regresi 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan regresi logistik. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini 

adalah: 

𝑳𝒏 
𝒑 

𝟏−𝒑
= β0  +  β1 ROA  +β2 DER  +β3 

SIZE  + β4 AGE + e 

Keterangan :  

𝑳𝒏 
𝒑

𝟏−𝒑 
 :simbol yang menunjukkan 

probabilitas ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan (kategori 0 untuk 

perusahaan yang tidak tepat waktu dan 

kategori  1 yang tepat waktu ) dimana p = 

probabilitas tepat waktu, 1-p= probabilitas 

tidak tepat waktu. 

β0  : Konstanta 

β1, β2, β3, β4 : Koefisien Regresi 

ROA  : Return On Asset 

(Profitabilitas) 

DER  : Debt to Equity Ratio 

(Leverage) 

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

AGE  : Umur Perusahaan 

e  : Variabel gangguan 

 

 

 

4.5 Teknik Analisis  

Data penelitian dianalisis dengan alat 

statistik, yang terdiri atas: 

1. Statistik  Deskriptif 

. Statistik deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan variable-variabel yang ada 

dalam penelitian iniyakniReturn On Asset, 

Debt To Equity Ratio, Ukuran Perusahaan 

(SIZE)  dan Umurperusahaan (AGE). Alat 

analisis yang digunakan adalah nilai 

minimum, nilai maksimum, rata – rata 

(mean) dan standar deviasi. 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan secara uji 

multivariate dengan menggunakan regresi 

logistik. Regresi logistik digunakan karena 

variabel dependennya berupa non- metric 

yaitu kategori 1 dan 0. Tujuan regresi 

logistic untuk memperkirakan besarnya 

probabilitas kejadian tertentu. Regresi 

logistic menguji apakah probabilitas 

terjadinya variabel terikat diprediksi variabel 

bebasnya. 



Analisis pengujian dengan regresi logistic 

menurut Ghozali (2005) memperhatikan hal 

– hal sebagai berikut : 

a. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Menurut Ghozali (2005)  Analisis pertama 

yang dilakukan adalah menilai kelayakan 

model regresilogistic yang digunakan. 

Pengujian kelayakan model regresi logistic 

dilakukan dengan menggunakan: 

 Goodness of fit test 

   Menilai tabel  klasifikasi, 

b.  Penilaian Keseluruhan Model 

(Overall Model Fit) 

 Perbandingan Nilai -2Loglikehood 

 Koefisien Determinasi Nagelkerke R 

square 

c. Menguji Koefisien Regresi 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN  

 

5.1MenilaiKelayakan Model Regresi 

 Langkahpertama yang 

dilakukanadalahmenilaikelayakan model 

regresi. Model 

regresidikatakanmampumemperediksinilaio

bservasidenganmenggunakannilaiHosmer 

and Lemeshow Goodness of Fit. 

JikanilaistatistikHosmer and Lemeshow 

Goodness of Fit 

samadenganataulebihkecildari 0.05, 

makahipotesisnol (H0) ditolak dan 

haltersebutberartiterdapatperbedaansignifika

nantara model dengannilaiobservasinya, 

sehingga model dikatakantidakbaikkarena 

model 

tidakdapatmemprediksinilaiobservasinya. 

Sebaliknya, 

jikanilaistatistiknyalebihbesardari 0.05, 

makahipotesisnol (H0) diterima dan 

haltersebutterbuktibahwa model 

mampumemprediksinilaiobservasinya. 

Hasil daripenilaiankelayakan model 

regresitersebutdapatdilihat pada Tabel 5.3 

berikut : 

Tabel 5.1 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7.398 8 .494 

 

 Dapatdilihat pada Tabel 5.3 

bahwabesarnyanilaistatistikHosmer and 

Lemeshow Goodness-of-Fit sebesar 7.398 

dengannilaiprobabilitassignifikansi 0.494 

yang berartilebihbesardari 0.05. 

Sehinggadapatdiketahuibahwa H0 diterima 

dan dapatdisimpulkanbahwa model 

regresilogistik yang digunakantelahsesuai 

dan model 

regresilayakdigunakanuntukanalisaselanjutn

ya. 

5.2 MenilaiKeseluruhan Model  

 Dalamregresilogisitik, 

hasilselisihstatistik-2log-likelihood 

antaramodelregresilogistik yang 

menggunakansatu set variabelbebas dan 

model yang lebihsederhana (simpler model) 

dapatdigunakanuntukmengetahuiapakah 

model regresilogistik yang 

menggunakansatu set 

variabelbebaslebihbaikdalamhalmencocokka

nataumenyesuaikan data dibandingkan 

model regresilogistik yang sederhana. 

Jikastatistik-2log-likelihood pada model 

regresilogistik yang menggunakansatu set 

variabelbebaslebihkecildibandingkan model 

yang lebihsederhana, maka model 

regresilogistik yang menggunakansatu set 



variabelbebaslebihbaikdalamhalmencocokka

n data dibandingkan model yang 

lebihsederhanatersebut. (Sianturi,2018). 

Tabel 5.2 

Blok 0 Nilai -2 Log likelihood (-2 LL Awal) 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 48.006 1.294 

2 47.534 1.523 

3 47.532 1.540 

4 47.532 1.540 

 

 

Tabel 5.3 

Blok 0 Nilai -2 Log likelihood (-2 LL Akhir) 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 

-2 Log 

likelihoo

d 

Coefficients 

Constant 

PROFIT

ABILIT

AS 

KESUL

ITAN 

KEUA

NGAN 

UKU

RAN 

PERU

SAH

AAN 

UMU

R 

PERU

SAH

AAN 

Step 1 1 38.814 2.678 1.053 -.185 -.048 -.020 

2 35.389 3.523 2.952 -.338 -.055 -.032 

3 34.186 3.165 4.799 -.541 .000 -.036 

4 33.851 2.553 5.237 -.739 .075 -.039 

5 33.842 2.409 5.320 -.776 .093 -.040 

6 33.842 2.406 5.325 -.776 .093 -.040 

7 33.842 2.406 5.325 -.776 .093 -.040 

 

 BerdasarkanTabel 5.3, nilai-2Log 

Likelihood akhir pada Step 1Iteration 7 

adalah 33,842 <-2Log Likelihood awal pada 

Step 0 Iteration 2 sebesar 47,532. 

Adanyapenurunannilaiantara -2Log 

Likelihood awaldengannilai-2Log Likelihood 

akhirmenunjukkan model 

penelitianinidinyatakanfit, 

artinyapenambahan-

penambahanvariabelbebasyaituprofitabilitas, 

kesulitankeuangan, ukuranperusahaan dan 

umurperusahaanterhadapketepatanwaktupela

porankeuangankedalam model 

penelitianakanmemperbaiki model fit 

dalampenelitianini. 

5.3KoefisienDeterminasi (Cox dan Snell’s 

R square) 

 Dalamregresilogistik, 

dapatdigunakanstatistikNagelkerke’suntukm

engukurkemampuan model 

regresilogistikdalammencocokkanataumeny

esuaikan data. Dengan kata lain, 

nilaistatistikdariNagelkerke’sdapatdiinterpre

tasikansebagaisuatunilai yang 

mengukurkemampuanvariabel-

variabelindependendalammenjelaskanataum

enerangkanvariabeldependen. Tabel 5.4 

menyajikannilaistatistikdariNagelkerke’s. 

Tabel 5.4 

Nagelkerke R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 33.842
a
 .235 .388 

a. Estimation terminated at iteration number 7 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 BerdasarkanTabel 

5.4dapatdilihatbahwanilai statistic 

Nagelkerke R Square 0,388 atau 38,8 % 



yang 

artinyanilaitersebutdiinterpretasikansebagaik

emampuanvariabelprofitabilitas, 

kesulitankeuangan, ukuranperusahaan dan 

umurperusahaanterhadapketepatanwaktupela

porankeuangansebesar 38,8 % dan sisanya 

61,2 % dijelaskan oleh variabel-

variabelataufaktor-faktor lain di luar model 

penelitian. 

 

5.4 Uji KoefisienRegresi 

 Pada regresilogistik, 

pengujiansecaraparsialditunjukkan pada 

variables in the equation yang 

bertujuanuntukmengetahuisignifikankonstan

tadarisetiapvariabelindependen yang 

masukkedalam model. 

 

 

 

 

Tabel 5.5 

Hasil Uji KoefisienRegresi 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a PROFITABIL

ITAS 
5.325 6.674 .637 1 .025 205.401 

KESULITAN

KEUANGAN 
-.776 .416 3.485 1 .042 .460 

UKURANPE

RUSAHAAN 
.093 .673 .019 1 .890 1.098 

UMURPERU

SAHAAN 
-.040 .041 .956 1 .328 .961 

Constant 2.406 8.690 .077 1 .782 11.092 

 Berdasarkantabel 5.5, persamaan 

model 

analisisregresilogistikdalampeneltianiniadala

hsebagaiberikut : 

Y = 2,406 + 5,325 X1 - 0.776 X2 + 0.093 

X3 – 0,040 X4  + e 

Dari persamaanregresilogistik di 

atasdapatdijelaskan : 

1. Konstantasebesar 2,406 

mengindikasikanbahwajikasemuavariabelbe

baspenelitianbernilainol, 

makaketepatanwaktupelaporankeuanganaka

nbernilai 2,406. 

2. 

Kofisienregresivariabelprofitabilitassebesar 

5,325 

mengindikasikanbahwaapabilaterjadipening

katanprofitabilitassebesar 1 

satuansedangkanvariabel lain 

dianggapkonstan, 

makaakanmenaikkanvariabelketepatanwaktu

pelaporankeuangansebesar 5,325. 

3. 

Kofisienregresivariabelkesulitankeuanganse

besar -0,776 

mengindikasikanbahwaapabilaterjadipening

katankesulitankeuangansebesar 1 

satuansedangkanvariabel lain 

dianggapkonstan, 

makaakanmenurunkanvariabelketepatanwak

tupelaporankeuangansebesar -0,776. 

4. 

Kofisienregresivariabelukuranperusahaanseb

esar 0,093 

mengindikasikanbahwaapabilaterjadipening

katanukuranperusahaansebesar 1 

satuansedangkanvariabel lain 

dianggapkonstan, 

makaakanmenaikkanvariabelketepatanwaktu

pelaporankeuangansebesar 0,093. 



5. 

Kofisienregresivariabelumurperusahaansebe

sar -0,040 

mengindikasikanbahwaapabilaterjadipening

katanumurperusahaansebesar 1 

satuansedangkanvariabel lain 

dianggapkonstan, 

makaakanmenurunkanvariabelketepatanwak

tupelaporankeuangansebesar -0,216. 

 

5.5 PengujianHipotesisPenelitian 

5.5.1 Uji Omnibus Tests of Model 

Coefficients 

 Pada regresilogistik, hasilOmnibus 

Tests of Model Coefficient 

bertujuanuntukmelihatapakahvariabelindepe

ndensecarabersama-

samaberpengaruhterhadapvariabeldependen

denganmenggunakannilaiChisquare(selisiha

ntara -2 Log Likelihood awal dan -2 Log 

Likelihood selanjutnya). (Auwina,2019). 

 Untukmengujiapakah model 

regresilogistik yang 

melibatkanvariabelbebassignifikan 

(secarasimultan) lebihbaikdibandingkan 

model sebelumnya (model sederhana) 

dalamhalmencocokkan data, 

makabandingkannilaiSig. pada 

TabelOmnobus Tests of ModelCoefficients 

terhadaptingkatsignifikansi 0,05. Nilai Sig. 

disebut juga dengannilaiprobabilitas. 

1. Jikanilaiprobabilitaslebihkecil (Sig.) 

daritingkatsignifikansi, 

makadisimpulkanbahwa model yang 

melibatkanvariabelbebassignifikan 

(secarasimultan) 

lebihbaikdalamhalmencocokkan data 

dibandingkan model sederhana. 

2. Jikanilaiprobabilitas (Sig.) 

lebihbesardaritingkatsignifikansi, 

makadisimpulkanbahwa model yang 

melibatkanvariabelbebastidaksignifikan 

(secarasimultan) 

lebihbaikdalamhalmencocokkan data 

dibandingkan model sederhana. 

Tabel 5.6 

Hasil Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 13.690 4 .008 

Block 13.690 4 .008 

Model 13.690 4 .008 

 

 Pada tabelOmnibus Tests of Model 

Coefficients dapatdilihatnilaiChi-square, df, 

dan signifikanomnibus. Nilai 

signifikansebesar 0.008 dimana 0.008 < 

0.05. 

Sehinggadapatdisimpulkanhipotesisuntukpe

ngaruhsimultanantaravariabelindependenter

hadapvariabeldependenadalah Ha diterima 

dan menolak Ho yang 

berartiadapengaruhsecarasimultanantaraprof

itabilitas, kesulitankeuangan, 

ukuranperusahaan dan 

umurperusahaanterhadapketepatanwaktupela

porankeuangan. 

5.5.2 Uji Signifikansi Model SecaraParsial 

(Uji Wald) 

 BerdasarkanTabel 5.5, maka Uji 

SignifikansinyasecaraParsialadalahsebagaib

erikut : 

1. 

VariabelProfitabilitasmemilikinilaisignifikan

0.025 ,karenanilai sig. 0.025 < 0.05, maka 

Ha 
diterimamakaprofitabilitasberpengaruhsecar

asignifikanterhadapketepatanwaktupelapora

nkeuangan . 



2. 

VariabelKesulitanKeuanganmemilikinilaisig

nifikan 0.042, karena sig. 0.042 < 0.05, 

maka Ha 

diterimamakaKesulitanKeuanganberpengaru

hsecarasignifikanterhadapketepatanwaktupel

aporankeuangan. 

3. VariabelUkuran Perusahaan 

memilikinilaisignifikan 0.890, karena sig. 

0.890 > 0.05 maka Ha ditolakmakaUkuran 

Perusahaan 

tidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapke

tepatanwaktupelaporankeuangan. 

4. VariabelUmur Perusahaan 

memilikinilaisignifikan 0.328, karena sig. 

0.328 > 0.05 maka Ha 

ditolakatauhipotesismakaUmur Perusahaan 

tidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapke

tepatanwaktupelaporankeuangan. 

 

5.6Pembahasan Hasil Penelitian 

5.6.1 Profitabilitas, KesulitanKeuangan, 

UkuranPerusahan dan Umur Perusahaan 

terhadapKetepatan Waktu 

PelaporanKeuangan 

 Berdasarkan uji Omnibus 

Profitabilitas, KesulitanKeuangan, Ukuran 

Perusahaan dan Umur Perusahaan 

menunjukkannilaiSig. 0,008 < 0,05, 

makaProfitabilitas, KesulitanKeuangan, 

Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan 

berpengaruhsecarasimultanterhadapterhadap

ketepatanwaktupelaporankeuangan. 

5.6.2  

PengaruhProfitabilitasterhadapKetepatan 

Waktu PenyampaianLaporanKeuangan 

 Hasil uji signifikansi pada 

profitabilitasmenunjukkannilaiprobabilitassi

gnifikansisebesar 0,011( 0,025< 0,05 ). Nilai 

tersebutmenunjukkanbahwaprofitabilitasber

pengaruhterhadapketepatanwaktupenyampai

anlaporankeuangan. Dengan kata lain 

menolak H0 ataumenerima Ha 

sehingga“Profitabilitasberpengaruhterhadap

ketepatanwaktupenyampaianlaporankeuanga

n”  

 Profitabilitasmerupakankemampuanp

erusahaandalammenghasilkanlaba. 

Semakintinggitingkatprofitabilitasmakasema

kintinggikemampuanperusahaandalammeng

hasilkanlaba. 

Profitabilitasdapatmencerminkankeberhasila

nsuatuusahasehinggadijadikanukuranperusa

haantersebutmampubejalanatautidak. 

Perusahaan yang 

memilikiprofitabilitastinggiakanmemilikikab

arbaik dan perusahaan yang 

memilikikabarbaikakancenderungmenyampa

ikanlaporankeuangannyatepatwaktu.(Putri,2

018). Hasil 

penelitianinisesuaidenganpenelitian yang 

dilakukan oleh Qomary et al. (2016) 

bahwaperusahaan yang 

memilikitingkatprofitabilitastinggiakanlebih

mengungkapkanlaporankeuanganlebihtepat

waktukarenahaltersebutmerupakanberitabaik

. Hal inisesuaidenganpenelitian yang 

dilakukan oleh Issana Putri (2015) yang 

menghasilkanbahwaprofitabilitasberpengaru

hterhadapketepatanwaktupenyampaianlapor

ankeuangankarenamanajemenperusahaan 

yang 

mendapatkankeuntunganakanmenggunakani

nformasibaiktersebutuntukmemberikansinya

lkepada investor agar 

mendukungkelangsunganposisimanajemensa

atini dan kompensasi yang lebihtinggi pada 

manajemen. 

5.6.3 

PengaruhKesulitanKeuanganterhadapKetepa

tan Waktu PelaporanKeuangan 

 Berdasarkan uji Wald, 

kesulitankeuanganmenunjukkankoefisienreg

resinegatifsebesar 0,776 

dengannilaiprobabilitas (Sig.) 0,042 yang 



lebihkecildari 0,05, 

makakesulitankeuanganberpengaruhterhada

pketepatanwaktupelaporankeuangan.  

 Hasil uji 

hipotesisinisejalandenganteori yang 

menyatakanperusahaandenganleverage yang 

besarcenderungtepatwaktudalampenyampaia

nlaporankeuangan. Perusahaan 

dengannilaileverage yang 

tinggiataurendahsama-

samamemilikikewajibandalammenyampaika

nlaporankeuangansecaratepatwaktu, 

halinidimaksudkan agar 

perusahaantidakkehilangankepercayaandarip

ublikmaupunkrediturkarenalaporankeuangan

sangatpentingbagipengambilankeputusan. 

(Dewayani, Amin dan Dewi, 2017). 

 

5.6.4 PengaruhUkuran Perusahaan 

terhadapKetepatan Waktu 

PelaporanKeuangan 

 Berdasarkan uji Wald, 

Ukuranperusahaanmenunjukkankoefisienreg

resipositifsebesar 0,093 

dengannilaiprobabilitas (Sig.) 0,890 yang 

lebihbesardari 0,05, 

makaukuranperusahaantidakberpengaruhterh

adapketepatanwaktupelaporankeuangan. 

 Hasil uji 

hipotesisinitidaksejalandenganAlmiliah dan 

Setiady (2006:04) dalamNurmiati (2016) 

berpendapatbahwaukuranperusahaandapatm

enunjukanseberapabesarinformasi yang 

terdapatdidalamnya, 

sekaligusmencerminkankesadarandaripihak

manajemenmengenaipentingnyainformasi, 

baikbagipihakeksternalperusahaanmaupunpi

hak internal perusahaan. Perusahaan 

besarcenderunguntukmenyajikanlaporankeu

anganlebihtepatwaktudaripadaperusahaanke

cil. 

 

5.6.5 

PengaruhUmurperusahaanterhadapketepatan

waktupelaporankeuangan 

 Berdasarkan uji Wald, 

Umurperusahaanmenunjukkankoefisienregre

sinegatifsebesar 0,040 

dengannilaiprobabilitas (Sig.) 0,328 yang 

lebihbesardari 0,05, 

makaumurperusahaantidakberpengaruhterha

dapketepatanwaktupelaporankeuangan. 

Hasil inisejalandenganpenelitian yang 

dilakukan oleh Astuti (2007) dan Setiawan 

dan Widyawati (2014) yang 

menunjukkanhasilumurperusahaantidakberp

engaruhterhadapketepatanwaktupelaporanke

uangan 

 

.BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan uji Omnibus Profitabilitas, 

KesulitanKeuangan, Ukuran Perusahaan dan 

Umur Perusahaan menunjukkannilaiSig. 

0,008 < 0,05, makaProfitabilitas, 

KesulitanKeuangan, Ukuran Perusahaan dan 

Umur Perusahaan 

berpengaruhsecarasimultanterhadapterhadap

Ketepatan Waktu PelaporanKeuangan. 

2. Berdasarkan uji Wald, 

variabelProfitabilias dan 

KesulitanKeuanganberpengaruhsecarasignifi

kanterhadapKetepatan Waktu 

PelaporanKeuangansedangkanvariabel lain 

Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan 

tidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapK

etepatan Waktu PelaporanKeuangan di 

Bursa Efek Indonesia.   

3. Nilai statistikNagelkerke R Square 0,388 

atau 38,8 % yang 

artinyanilaitersebutdiinterpretasikansebagaik

emampuanvariabelprofitabilitas, 



kesulitankeuangan, ukuranperusahaan dan 

umurperusahaanberpengaruhterhadapketepat

anwaktupelaporankeuangansebesar 38,8 % 

dan sisanya 61,2 % dijelaskan oleh variabel-

variabelataufaktor-faktor lain di luar model 

penelitian. 

6.2 Saran 

1. Karena 

variabelindependenberkontribusiataumenjela

skanvariabelketepatanwaktupenyampaianlap

orankeuanganhanyasebesar 38,8 % 

(sangatkecil), 

makapenelitianinimasihperludilanjutkanden

gancaramenambahvariabel-

variabelindependen lain yang 

memilikikaitaneratdenganketepatanwaktupe

nyampaianlaporankeuangan. 

 

2. 

Untukpenelitianselanjutnyadapatmenambah

periodepenelitian dan menambahkanperiode 

yang terbaru agar 

dapatmencerminkankondisiterkini dan 

dapatmenambahkansektorindustri lain 

diluarsektortambang agar 

lebihakurathasilpenelitiannya.  
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