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Yang ditulis oleh Octaviyanti Retno Palupi, NIM: B 200 030 244 
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Mengetahui, 

Dekan 

Fakultas Ekonomi 

 

 

(Drs. H. Syamsudin, MM) 

 



 iv

PERSEMBAHAN 
 

 

Sejenak ku tundukkan kepalaku, tuk bersujud dihadapanmu, Ya Alloh….. 
tanda rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau Karuniakan. 

 
 

Akupun hanyut dalam perasaanku tatkala aku merasa betapa besar nikmat 
yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Alloh…..hamba hanya dapat berucap 

syukur, syukur dan syukur. 
 
 

Alloh SWT telah memberikan kekuatan dalam segala perjuangan, cobaan 
sebagai ujian ketaqwaan hamba dalam menyelesaikan pendidikan di bangku 

Perguruan Tinggi sebagai amanah dari orang tua. 
 

 

 

 

 

Kupersembahkan karya mungil ini kepada: 

• Papa dan mama yang tercinta, terima kasih untuk doa dan restu serta 

semua yang engkau berikan. 

• Mbak Nana dan mbak Dede yang tersayang, terima kasih untuk 

dukungan dan dorongannya baik secara moril maupun material. 

• Belahan jiwaku….., karena kau, aku ada dan berusaha. Kutunggu 

dirimu dimasa depan kelak. 
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MOTTO 
 
 
 

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong,  
 

 karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi  
 

dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”. 
 

(Q.S. Al Isro’: 37) 
 
 
 
 
 

“Tinggalkan apa yang kamu ragu-ragukan, dan kerjakan apa yang tidak kamu ragu-ragukan”. 
 

(H.R. At Tirmidzy) 
 
 
 
 
 

“Kita bisa hidup dengan apa yang kita dapatkan,  
tetapi kita membangun kehidupan dengan apa yang kita berikan”. 
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ABSTRAKSI 
 
 
 

Karakteristik dalam penyampaian laporan keuangan adalah tepat waktu 
(timeliness), yaitu saat-saat yang ditentukan untuk menyampaikan laporan 
keuangan kepada kalangan pengambil keputusan. Ketepatan waktu pelaporan 
sangat diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan. Ketepatan waktu ini 
mengandung arti bahwa informasi yang digunakan oleh investor dan kreditur 
harus bisa tepat saat pembuatan prediksi dan keputusan. Pelaporan keuangan 
perusahaan publik di Indonesia diatur oleh UU No. 8 tahun 1995. Pelaporan yang 
dipersyaratkan wajib diserahkan kepada BEJ dan BAPEPAM dengan batas waktu 
120 hari terhitung dari tanggal berakhirnya tahun buku. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah faktor-faktor 
seperti ukuran perusahaan (total asset dan total penjualan), profitabilitas (ROA 
dan ROE) dan DER mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan perusahaan manufaktur di BEJ. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan hubungan kausal antara 
variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Populasi penelitian adalah 
perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama 3 periode waktu 
yakni tahun 2000,2001 dan 2002. Sampel yang digunakan adalah 60 perusahaan 
yang diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Pengujian terhadap 
data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan metode 
analisis regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu (parsial) variabel 
DER, variabel ROA, dan variabel ROE tidak berpengaruh terhadap ketepatan 
waktu pelaporan, sedangkan variabel total asset dan total sales berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan. 
 
 
Kata kunci : ketepatan waktu, ukuran perusahaan (total asset dan total sales), 

profitabilitas (ROA dan ROE) dan DER. 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalaamu ‘alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang hakiki milik Allah SWT 

semata yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya pada 

kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini 

merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan untuk memenuhi 

sebagian dari syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dengan segala kemampuan yang ada, penulis berusaha menyusun skripsi 

ini sebaik mungkin. Namun demikian, tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi 

ini tidak akan mudah terlaksana dan terwujud. Untuk itu pada kesempatan yang 

baik, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis 

haturkan dan tujukan kepada: 

1. Papa dan mama tercinta, terima kasih untuk do’a dan restu serta semua 

yang telah engkau berikan. 

2. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 

3. Bapak Banu Witono, SE, Ak, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi. 
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sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat selesai. 

5. Bapak Drs. Suyatmin, M.Si, selaku pembimbing akademik. 
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6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

selama penulis belajar di FE UMS. 

7. Mbak Nana dan mbak Dede yang tersayang, terima kasih telah menjadi 

kakak-kakak yang baik dan selalu menyayangiku. 

8. Najma (my little angle), tak kan kulupakan tawa dan lucumu yang selalu 

menghiburku setiap hari. Jangan nakal ya ……! Moga kamu tumbuh 

menjadi anak yang sholehah dan sukses …… amien. 

9. Mas Joe dan mas Goen, terima kasih atas dukungannya. 

10. Josh-Coe, makasih buat kasih sayang, perhatian, kesetiaan, dan semangat 

yang selalu kau berikan disetiap langkahku. 

11. Brother and sisterhood (&-ny, Gaibby, Nnx, Tq, Lusi, K-ciel), terima 

kasih buat persaudaraan terindah yang pernah kumiliki selamanya. 

12. Mabes Childs (Hong Phei, Penthol, K-25, Si Kamb, Ngga, Bonthot, 

Ndoyek, Mr. “i”, Onther), terima kasih buat kekompakkannya dan menjadi 

teman-teman terbaik dalam hidupku. 

13. Teman-temanku kelas E angkatan 2003 (Rika, Tiwix, Dyah, dll), makasih 

telah menemaniku selama 3,5 tahun ini. Semoga kalian sukses semua 

….amien. 
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menyelesaikan kuliah dengan cepat. Semoga aku dapat diterima kelak. 
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