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PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, LIKUIDITAS DAN SIZE 

PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN 

LAPORAN KEUANGAN 

(Studi Empiris pada Perusahan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar 

 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) 

 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas dan size perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI. Berdasarkan sampel dengan menggunkan metode purposive sampling, 

diperoleh 27 perusahaan industri barang konsumsi selama periode 3 tahun. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan dari 

masing-masing sampel perusahaan industri barang konsumsi tahun 2016-2018. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah metode regresi logistik. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas,solvabilitas, likuiditas dan size perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Kata Kunci: Profitabilitas, Solvabilitas, Size Perusahaan, ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

Abstract  

This study purposes to determine the effect profitability, solvability, liquidity, and firm size 

on timeliness of submission of financial statement. Population in this study all consumer 

goods industry companies listed on the IDX. Based on a sample by using purposive 

sampling, acquired 27 consumer goods industry companies for period 3 years. Data use in 

the study is a secondary data from annual financial reports from each of a sample of 

consumer goods industry companies between 2016-2018. Data analysis technique use is 

logistic regression method. The result shows that profitability, solvability, liquidity, and 

firm size not significant to the timeliness of financial reporting in goods industry companies 

listed on the IDX. 

Keywords: Profitability, Solvability, Liquidity, Firm Size, Timeliness of Submission of 

Financial Statement 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam perdagangan saham, informasi yang berhubungan dengan perusahaan memiliki 

peranan penting terutama bagi para investor yang akan melakukan investasi di pasar 

modal. Laporan keuangan merupakan suatu alat informasi yang dapat dijadikan untuk 
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menghubungkan perusahaan dengan para pihak-pihak berkepentingan, dimana laporan 

keuangan tersebut menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan kinerja 

perusahaan. Sehingga informasi laporan keuangan tersebut harus disampaikan atau 

diublikasikan sesuai jadwal dan harus akurat. Setiap perusahaan yang go public 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik tepat waktu. 

Ketepatan waktu (timeliness) pelaporan keuangan sangat penting bagi suatu 

perusahaan karena akan mempengaruhi tingkat manfaat dan nilai dari laporan tersebut. 

Semakin lama penundaan laporan akan mengurangi arti dan relevansi dari informasi 

tersebut. Laporan keuangan harus dibuat dan disajikan untuk umum dalam jangka waktu 

yang wajar dari penutupan perusahaan keuangan akhir tahun, jika menunda penyajian 

laporan keuangan tersebut maka kegunaan dari laporan keuangan tersebut akan 

berkurang (IAI, 2012) dalam (Novelia dan Rahayu, 2016). 

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan tersedianya informasi bagi pembuat 

keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu keputusan. Kewajiban penyampaian laporan keuangan 

perusahaan publik diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-

306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampain 

Informasi Laporan Keuangan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan 

Keuangan Auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal 

Laporan Keuangan Tahunan. 

Laporan keuangan merupakan potret implementasi pertanggung jawaban 

perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan 

tersebut. Ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan menjadi hal yang 

sangat penting karena dapat mempengaruhi manfaat dan nilai perusahaan. Laporan 

keuangan mengandung informasi yang dapat memberikan bahan pertimbangan bagi para 

pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan utama dari 

laporan keuangan adalah memberikan informasi sebagai dasar dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi. Para pengguna keuangan diantaranya seperti investor, 
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kreditor, pemegang saham, manajemen, karyawan, dan pemerintah pada dasarnya 

memiliki perbedaan kepentingan atas informasi laporan keuangan.  

Informasi laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu untuk menghindari 

hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk pengambilan keputusan–keputusan ekonomi. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri 

bahwa juga masih tidak sedikit perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya 

melewati batas waktu yang telah ditetapkan. 

Beberapa penelitian tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

sebelumnya pernah dilakukan namun masih ada perbedaan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Gafar, Malisan dan Irwansyah (2017) membuktikan bahwa hanya 

profitabilitas dan likuiditas yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampian 

laporan keuangan, sedangkan solvabilitas dan size perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampian laporan keuangan. Probokusumo, Utomo dan 

Nuraina (2017) membuktikan bahwa Profitabilitas, solvabilitas dan size perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan 

keuangan. Rahma, Lusiana dan Indriani (2019) membuktikan bahwa hanya size 

perusahaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan sedangkan struktur modal dan profitabilitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Bramasti (2018) menunjukkan 

bahwa hanya bahwa profitabilitas dan solvabilitas yang berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, sedangkan leverage dan umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian ini berusaha untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan 

industri barang konsumsi di BEI serta menggunakan periode waktu yang berbeda dari 

peneliti terdahulu, sehingga penelitian ini akan memberikan temuan empiris yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa faktor tersebut antara lain yaitu 

profitabilitas, solvabilitas, likuiditas dan size perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan dimakudkan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas, solvabiltas, likuiditas, dan size perusahaan terhadap ketepatan waktu 
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penyampaian laporan keuangan pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Berdasrkan uraian latar belakang 

diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Profitabilitas, 

Solvabilitas, Likuiditas, dan Size Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahan Industri Barang 

Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”.  

 

2. METODE  

2.1 Jenis Penelitian 

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan melakukan 

uji hipotesis, yaitu dengan menjelaskan sifat hubungan tertentu. Dalam penelitian ini 

melihat seberapa jauh pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas dan size 

perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

2.2 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2016-

2018. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian dari perusahaan 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2016-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan purposive 

sampling dengan kriteria sampel: 

1. Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar secara berturut-turut di BEI 

selama periode 2016-2018. 

2. Perusahaan industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 

yang dipublikasikan di BEI secara berturut-turut selama periode 2016-2018.  

3. Perusahaan industri barang konsumsi yang memakai mata uang Rupiah dalam 

laporan keuangan tahunannya. 

4. Perusahaan industri barang konsumsi yang mengalami laba secara berturut-turut 

selama periode tahun 2016-2018. 

5. Perusahaan industri barang konsumsi yang mempunyai kelengkapan data pelaporan 

keuangan tahun 2016-2018 yang terkait variabel penelitian. 
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2.3 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang 

dikumpulkan atau didapat dari pihak lain. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari 

sumber eksternal yang berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui 

www.idx.ac.id.   

2.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik 

dokumentasi. Selain itu penulis juga mengolah laporan keuangan data perusahaan 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian 

ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses 

www.idx.ac.id serta dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian, baik melalui media cetak maupun media elektronik. 

2.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel  

2.5.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. . Ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan diukur dengan menggunakan variabel dummy. 

Apabila perusahaan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, maka 

diberi angka 1 dan apabila perusahaan tidak tepat waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan, maka diberi angka 0. Perusahaan dikatakan tepat waktu 

dalam penyampaian laporan keuangan, apabila perusahaan tersebut 

menyampaikan laporan keuangan sampai batas yang telah ditentukan  yaitu 31 

Maret ditahun berikutnya. Sedangkan untuk perusahaan yang dikatakan tidak 

tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, apabila perusahaan tersebut 

menyampaikan laporan keuangan melebihi batas yang telah ditentukan yaitu 

melebihi 31 Maret ditahun berikutnya. 

2.5.2 Variabel Independen 

a) Profitabilitas (X1)  

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan 

(efektivitas manajemen) untuk dapat menghasilkan laba. Untuk mengukur 

http://www.idx.ac.id/
http://www.idx.ac.id/
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profitabilitas dalam penelitian yaitu diukur menggunakan Return On Assets 

(ROA). Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut : 

     
                  

          
  

Sumber: Danaatmaja dan Suzan (2018).  

b) Solvabilitas (X2) 

Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahan dalam memenuhi segala 

kewajibannya tepat pada waktunya. Kewajiban yang dimaksud yaitu utang-

utang yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam penelitian ini solvabilitas 

diukur dengan menggunakan Debt Equity Ratio (DER), yaitu dengan 

membagi liabilitas dengan total ekuitas. Rumus dari DER adalah sebagai 

berikut: 

    
                 

            
 

Sumber: Duanasari, dkk. (2019). 

c) Likuiditas (X3) 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang nantinya dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Likuiditas merupakan kemapuan 

kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban finansial 

jangka pendek tepat pada waktunya. Untuk mengukur sejauh mana 

kemapuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan 

aktiva lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yaitu dengan 

menggunakan rasio lancer (current ratio). Rasio ini menunjukkan sejauh apa 

utang lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas 

dalam aktu dekat. Rasio lancar yang tinggi makan semakin baik untuk sisi 

kreditor, karena memungkinkan bahwa utang perusahaan bahwa utang 

perusahaan itu akan dibayar pada waktunya. Rumus untuk menghitung 

current ratio (CR) adalah sebagi berikut: 

    
             

                       
  

Sumber: Carolina dan Tobing ( 2019). 
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d) Size Perusahaan 

Ukuran (size) perusahaan dapat didasarkan pada total aset, total penjualan, 

kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya. Dalam penelitian 

ini menggunakan total aset. Rumus untuk menghitung size perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

                              

Sumber: Carolina dan Tobing (2019). 

2.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis regresi logistik. 

Diamana persamaan regresinya adalah sebagai berikut:  

                                 

Dimana: 

    :Variabel Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

(Dummy: 0 untuk tidak  tepat waktu dan kategori 1 untuk 

perusahaan yang tepat waktu). 

α   : Konstanta. 

β1, β2, β3, β4 : Koefisien regresi 

ROA  : Profitabilitas. 

DER  : Solvabilitas. 

CR  : Likuiditas. 

SIZE  : Size Perusahaan. 

ε   : Eror. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Berdasarkan 

kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan,  diperoleh 81 perusahaan industri 

barang konsumsi periode 2016-2018. 
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Tabel 1. Variables in the Equation 

 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(

B) 

Step 

1
a
 

ROA 2.297 7.518 .093 1 .760 9.943 

DER .315 1.839 .029 1 .864 1.370 

CR .392 .837 .220 1 .639 1.481 

SIZE .210 .499 .176 1 .675 1.233 

Constant -3.790 14.126 .072 1 .788 .023 

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan SPSS, 2019 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Variabel profitabilitas menunjukkan nilai signifikansi 0,760 > 0,05 yang berarti 

H1 ditolak, artinya profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan logika teori sinyal, karena hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya laba (profit), maka 

tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan 

secara tepat waktu atau tidak tepat waktu.  Profitabilitas hanya digunakan untuk 

mengukur prestasi usaha dan juga sebagai dasar dalam keputusan investasi 

bukan sebagai acuan bahwa suatu perusahaan akan tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Probokusumo, Utomo dan Nuraina (2017) yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatwaktuan (timelines) penyampaian laporan keuangan. 

3.2.2 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Variabel solvabilitas menunjukkan nilai signifikansi 0,864 > 0,05 yang berarti 

H2 ditolak, artinya solvabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
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penyampaian laporan keuanagan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

logika teori sinyal, karena hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi 

ataupun rendahnya solvabilitas tidak memiliki pengaruh perusahaan untuk 

melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu atau tidak tepat waktu. 

Perusahaan dengan nilai solvabilitas yang tinggi maupun rendah sama-sama 

mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat 

waktu, hal ini dimaksudkan agar perusahaan tidak kehilangan kepercayaan dari 

publik maupun kreditur karena laporan keuangan sangat penting bagi para 

pemakai yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Selain itu 

dimaksudkan agar para investor mengetahui bahwa aktivitas perusahaan yang 

didanai oleh hutang pihak luar memang digunakan untuk perluasan usaha demi 

keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan memang berkewajiban untuk 

menyediakan informasi yang wajar dan apa adanya mengenai hutang yang 

dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Carolina dan Tobing (2019) menunjukkan bahwa solvabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

3.2.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampian Laporan 

Keuangan 

Variabel likuiditas menunjukkan nilai signifikansi 0,639 > 0,05 yang berarti H3 

ditolak, artinya likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuanagan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

logika teori sinyal, karena hasil penelitian ini mengindikasikan tinggi maupun 

rendahnya likuiditas tidak memiliki pengaruh perusahaan untuk melaporkan 

laporan keuangan secara tepat waktu atau tidak tepat waktu. Baik perusahaan 

yang memiliki likuiditas yang tinggi ataupun rendah sama-sama berkewajiban 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu hal tersebut dikarenakan 

ketepatan waktu sangat penting bagi publik maupun investor untuk 

pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Diliasmara dan Nadirsyah (2019) menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki 
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pengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

3.2.4 Pengaruh Size Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Variabel size perusahaan menunjukkan nilai signifikansi 0,675 > 0,05 yang 

berarti H4 ditolak, artinya size perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuanagan. Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan logika teori sinyal, karena hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

besar ataupun kecilnya perusahaan tidak menjamin suatu perusahaan tersebut 

akan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu maupun tidak 

tepat waktu. Karena pada dasarnya para investor tidak begitu terpengaruh oleh 

besar ataupun kecilnya suatu perusahaan dalam kapasitas untuk menghasilkan 

laba dan kelangsungan hidup perusahaan tersebut, tetapi para investor biasanya 

lebih melihat bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Probokusumo, Utomo dan Nuraina (2017) menunjukakan 

bahwa size perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatwaktuan (timeliness) penyampaian laporan keuangan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, solvabilitas, likuiditas 

dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Hal ini berarti bahawa semakin tinggi atau rendahnya profitabilitas, 

solvabilitas, likuiditas dan size perusahaan maka tidak akan mempengaruhi perusahaan 

dalam melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian ini hanya menggunakan 3 tahun atau periode yaitu dari tahun 2016 sampai 
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tahun 2018, dalam penelitian ini hanya berpusat pada sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI, berdasarkan hasil nilai Nagelkarke R Square sebesar 0.045. Hal 

ini berarti variabel independen dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan variabel 

dependen sebesar 4,5% sedangkan sisanya sebesar 95,5% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

4.3 Saran 

Dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini yang telah 

disampaikan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat 

menambahkan periode penelitian dan menambahkan periode yang terbaru agar dapat 

mencerminkan kondisi terkini, dapat menambahkan sektor industri lain diluar sektor 

industri barang konsumsi agar lebih akurat hasil penelitiannya, Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang dapat berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyanpaian laporan keuangan yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Azhari, Fadhli dan Muhammad Nuryanto. 2019. Peran Opini Audit Sebagai Pemoderasi 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Komite 

Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. JRAMB, Prodi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta. Volume 5 No. 1., Mei 2019, ISSN : 2460-1233. 

 

Bramasti, Oktavina Setia. 2018. Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  Solvabilitas  Dan  

Umur  Perusahaan  Terhadap  Ketepatan  Waktu   Pelaporan  Keuangan  Perusahaan   

Manufaktur  Di Bursa  Efek   Indonesia  Tahun  2014-2016. Artikel Ilmiah. Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya. 

 

Carolina, Jessica dan Vargo Christian L. Tobing. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, 

Solvabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. Jurnal Akuntansi Barelang. 

Vol.3 No.2 2019. 

 

Danaatmaja, Andhika R dan Leny Suzan. 2018. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Ketepatan Waktu  Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016). The Influence Of 

Financial Ratio  Of The Timeliness Of Financial Reporting. e-Proceeding of 

Management. Vol.5, No.1 Maret 2018, ISSN : 2355-9357. 

 



12 
 

Darsono. 2010. Manajemen Keuangan. Jakarta: Nusantara Colsulting. 

 

Dewi, Ni Luh Ayu Diah Kartika,  dkk. 2019. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, 

Ukuran Perusahaan, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 

Jurnal Riset Akuntansi Warmadarma. Vol 1, No. 1 (2019). 

 

Diliasmara, Dimas A dan Nadirsyah . 2019. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Financial 

Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Pada Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).  

Vol. 4, No. 2, (2019):304-316, E-ISSN 2581-1002. 

 

Duanasari, Marilyn. dkk. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas Dan Size Perusahaan 

Terhadap Timeliness Pelaporan Keuangan. Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan 

Akuntansi I 14 Agustus 2019. 

 

Gafar, Abdul, dkk. 2017. Faktor- -Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu 

Penyampain Laporan Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Forum Ekonomi. Volume 19, No. 1 (2017). 

 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: 

Badan   Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: 

Salemba Empat. 

 

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang 

Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. 

 

Kusumawati, Eny. dkk. 2018. Analisis Laporan Keuangan (Tinjauan Kasus dan Riset 

Empiris. 

 

Mamduh, M. Hanafi dan Abdul Halim. 2016. Analisi Laporan Keuangan.  Edisi Kelima. 

Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 

 

Novelia, Maya dan Dwi Rahayu. 2016. Pengaruh Return On Assets, Current Ratio Dan 

Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Pada Usaha 

Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. Dharma Ekonomi. No.44 / Th.XXIII/ 

Oktober 2016, ISSN: 0853-5205. 

 

Pande, Ni Putu Sonia S dan Made Merta. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan 

Ukuran Perusahaan Pada Keterlambatan Penyampaian Laporan Kauangan Perusahaan 

yang Terdaftar di BEI. E-Jurnal Akuntansi Udayana. Vol.17.3 Desember 2016: 1727-

1751. 



13 
 

 

Probokusumo, Effendi. dkk. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas Dan Size 

Perusahaan Terhadap Timeliness Pelaporan Keuangan (Study Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI) . Forum Ilmiah Pendidikan 

Akuntansi. Vol 5 No 1 Oktober 2017: 110-119. 

 

Rahma, Anita Ade. dkk. 2019. Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Size 

Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan 

Manufaktur. Jurnal Benefita. 4(2) Juli 2019 (210-220). 

 

Rini, Anissa Septiningtias. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 

 

Rosalina, Ayu. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan  Manajerial, 

Reputasi Kap, Dan Umur Perusahaan  Terhadap Timeliness Laporan Keuangan Pada  

Perusahaan Sektor Pertambangan. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Perbanas, Surabaya. 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alphabeta. 

 

www.idx.ac.id  
 

 

 

 

 

http://www.idx.ac.id/

