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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN 

WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2016) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas , solvabilitas dan struktur kepemilikan pihak luar terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan, berdasarkan sampel dengan menggunakan 

purposive sampling, diperoleh 103 perusahaan manufaktur sampel. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan 

tahunan dari masing-masing sampel perusahaan manufaktur tahun 2014-2016. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi logistik dengan 

menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hanya variabel ROA 

yang berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, 

sedangkan  variabel SIZE, Solvabilitas, dan Struktur kepemilikan pihak luar tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Struktur 

Kepemilikan pihak luar, Ketepatan Waktu 

 

Abstract 

This study aims to examine firm size, profitability, solvability and outsider 

ownership structure on timeless of the submission of the financial statements, 

based on a sample by using purposive sampling, acquired 103 manufacturing 

companies sampled. Data used in the study isa secondary data from annual 

financial reports from each of a sample of manufacturing firmsbetween 2014-

2016. Data analysis technique used is logoistic regression method with the help of 

SPSS processing. Pursuant to research result known that only ROA variable there 

was significant effect on timeliness variable, than SIZE, Solvability, and 

Ownership structure  variables there was no effect on timeliness variable.  

 

Keyword: Firms size, Profitability, Solvability, Outsider Ownership Structure, 

Timeliness 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan pasar modal yang sangat pesat, persaingan dunia 

bisnis tentu akan semakin kompetitif dalam penyediaan laporan untuk 

memperoleh informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi 

yang sangat penting dalam bisnis adalah laporan keuangan yang disediakan oleh 

perusahaan yang go publik. Laporan keuangan merupakan sarana informasi yang 

penting untuk memberikan berbagai informasi yang berhubungan dengan 

transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Informasi tersebut akan 
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menjadi gambaran bagaimana posisi keuangan perusahaan pada saat itu. Dyer dan 

McHugh dalam Kadir (2011) ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. 

Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan Nomor: KEP346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan 

berkala emiten atau perusahaan publik, dalam keputusan ini menimbang bahwa 

sejalan dengan adanya program konvergensi PSAK ke International Financial 

Reporting Standard (IFRS), dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan 

Nomor: KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Keterlambatan pelaporan keuangan 

dapat berakibat buruk bagi perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung, secara tidak langsung para investor mungkin akan menanggapi hal 

tersebut sebagai pertanda buruk bagi perusahaan. Untuk itu perlu diketahui faktor-

faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan (Budiyanto dan Elma, 2015). 

Beberapa penelitian tentang ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan 

sebelumnya pernah dilakukan namun masih ada perbedaan. Hasil penelitian 

Budiyanto dan Aditya (2015) membuktikan bahwa hanya variabel pergantian 

auditor yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan, sedangkan struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

kualitas uditor tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaia 

laporan keuangan. Choiruddin (2015) membuktikan bahwa solvabilitas, likuiditas 

dan profitabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Kartika dan Luluk (2010) membuktikan bahwa 

DER, profitabilitas, dan outsider ownership tidak mempunyai pengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, dan insider ownership mempunyai pengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Nurmiati (2016) membuktikan bahwa 

ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan 
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leverage dan likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

Penelitain ini bertujuan untuk menguji mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil judul “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU 

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN”. 

 

2. METODE 

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan 

tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2014-2016. Data penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia perusahaan selama tahun 2014-2016 yang meliputi laporan auditor 

independen dan laporan keuangan perusahaan. 

Populasi yang akan menjadi objek penelitian adalah perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 

– 2016. Dalam penentuan sampel, teknik sampling yang dipergunakan adalah 

purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperoleh berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan tujuan atau 

masalah penelitian. 

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Statistik 

deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum sampel data. Hasil 

Statistik deskriptif dari sampel data penelitian dapat dilihat melalui jumlah data, 

rata-rata sampel dan standar deviasi. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

regresi logistik digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat 

kategorikal pengaruh antara variabel independen yaitu ukuran perusahaan, 
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profitabilitas, solvabilitas, dan struktur kepemilikan pihak luar terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan di BEI sebagai variabel dependen. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KTP_WKT 309 .00 1.00 .9256 .26290 

SIZE 309 24.41 37.70 28.1728 1.67321 

ROA 309 -.68 .72 .0526 .12819 

SOLV 309 .00 287.19 1.5377 16.36789 

STRUKTUR 309 .00 1.53 .2535 .17110 

Valid N (listwise) 309     

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 1 size (ukuran perusahaan) dengan nilai maksimum sebesar 

37,70, nilai minimum sebesar 24,41, nilai mean sebesar 28,1728 dan standar 

devisiasi sebesar 1,67321. ROA dengan nilai maksimum sebesar 0,72, nilai 

minimum sebesar -,68, nilai mean sebesar 0,0526 dan standar devisiasi sebesar 

0,12819. Solvabilitas dengan nilai maksimum sebesar 287,19, nilai minimum 

sebesar 0,00, nilai mean sebesar 1,5377 dan standar devisiasi sebesa 16,36789. 

Struktur Kepemilikan Pihak Luar dengan nilai maksimum sebesar 1,53, nilai 

minimum sebesar 0,00 nilai mean sebesar 0,2535 dan standar devisiasi sebesar 

0,17110 dan ketepatan  dengan nilai maksimum sebesar 1,00, nilai minimum 

sebesar 0,00, nilai mean sebesar 0,9256 dan standar devisiasi sebesar 0,26290. 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis yang 

diajukan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Analisis ini 

digunakan karena variabel dependen yang akan diuji berupa dummy yang hanya 

terdiri dari dua nilai, yaitu melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu atau 

tidak tepat waktu. 

3.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan besarnya thitung untuk variabel ukuran perusahaan 

sebesar 0,517, sedangkan ttabel adalah 1,984, sehingga thitung < ttabel (0,517 < 1,984). 

Tingkat singnifikansi penelitian menunjukkan 0,472, dimana nilai signifikansi 
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lebih besar dari 0,05, artinya H1 pada penelitian ini ditolak. Dengan demikian 

Ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2016. 

Variabel ukuran perusahaan yang di proksikan dengan total asset tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan hal ini 

disebabkan tidak ada kecenderungan bagi perusahaan yang kecil akan tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangan mereka, karena investor tidak 

terpengaruh oleh besar kecilnya perusahaan dalam kapasitas untuk menghasilkan 

laba dan kelangsungan hidup perusahaan tetapi lebih melihat kinerja perusahaan 

tersebut. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sembiring & Akhmad 

(2012), Yusralaini, Agusti dan Raesya (2010) yang menyatakan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan besarnya thitung untuk variabel ROA  sebesar 

4,861, sedangkan ttabel adalah 1,984, sehingga thitung > ttabel (4,861 > 1,984). 

Tingkat singnifikansi penelitian menunjukkan 0,027, dimana nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, artinya H2 pada penelitian ini diterima. Dengan demikian 

ROA mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2016. 

Hal ini mengindikasikan perusahaan akan cenderung untuk tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangannya karena dapat digunakan sebagai 

berita baik yang harus segera diketahui publik bahwa perusahaan memiliki 

profitabilitas yang tinggi. Kondisi seperti ini terjadi karena perusahaan ingin 

menunjukkan kinerja perusahaan bahwa perusahaan dapat dikelola dengan baik 

dan sesuai dengan keinginan para para pemakai laporan keuangan. Sebaliknya 

perusahaan akan cenderung untuk terlambat untuk menyampaikan laporan 

keuangannya apabila tingkat profitabilitas yang dimiliki rendah karena merupakan 

berita buruk dan akan cenderung untuk menunda mempublikasikannya. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sembiring & Akhmad 

(2012), Suryanto dan Pahala (2016) dan Utami dan Yennisa (2017) yang 

menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan besarnya thitung untuk variabel solvabilitas  

sebesar 0,498, sedangkan ttabel adalah 1,984, sehingga thitung < ttabel (0,498 < 1,984). 

Tingkat singnifikansi penelitian menunjukkan 0,460, dimana nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05, artinya H3 pada penelitian ini ditolak. Dengan demikian 

solvabilitas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2016. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan-perusahaan baik yang memiliki nilai solvabilitas tinggi atau 

rendah tidak dapat menjadikan perusahaan tersebut tepat waktu dalam 

menaympaikan laporan keuangan dan perusahaan dengan kondisi debt to asset 

ratio yang tinggi akan  terlambat dalam penyampaian pelaporan keuangannya, 

karena waktu yang ada digunakan untuk menekan debt to equity ratio serendah-

rendahnya.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Choiruddin (2015), 

Suryanto dan Pahala (2016), Yusralaini, Agusti dan Raesya (2010) yang 

menyatakan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap penyampaian laporan 

keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan besarnya thitung untuk variabel struktur 

kepemilikan pihak luar sebesar 3,729, sedangkan ttabel adalah 1,984, sehingga 

thitung > ttabel (3,729 > 1,984). Tingkat signifikansi penelitian menunjukkan 0,053, 

dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya H4 pada penelitian ini 

ditolak. Dengan demikian struktur kepemilikan pihak luar tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan  terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014 – 2016. 

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi tidak mengakibatkan perusahaan akan menyampaikan laporan keuangan 

perusahaan dengan tepat waktu. Kondisi ini dikarenakan kepemilikan saham 
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perusahaan dari pihak luar tidak mempunyai kekuatan lebih besar untuk menekan 

manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kartika dan Luluk (2010), 

Nurmiati (2016) dan Utami & Yennisa (2017) yang menyatakan struktur 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan uraian yang dibahas dalam bab sebelumnya penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut : Ukuran Perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2016.  Profitabilitas 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2016. 

Solvabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014 – 2016. Struktur Kepemilikan Pihak Luar tidak mempunyai pengaruh 

signifikan  terhadap ketepatan waktu perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2016. 
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