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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN 
WAKTU (TIMELINESS) PELAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI 
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2018 

Abstrak 

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu 

(Timeliness) Pelaporan Keuangan Publikasi Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 

Periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan sektor 

pertanian yang terdaftar di BEI, sedangkan sempel pada penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode pengambilan sampel purpossive sampling selama 

periode pengamatan sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 85 data 

observasi. Berdasarkan hasil penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu (Timeliness) pelaporan keuangan publikasi perusahaan yang 

terdaftar di BEI sebagai berikut: Likuiditas secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Leverage secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap timeliness pelaporan keuangan. 

Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

timeliness pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap timeliness pelaporan keuangan perusahaan sektor 

pertanian yang terdaftar di BEI. Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu (timelines) 

pelaporan keuangan perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI 

Kata kunci: Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ketepatan 

Waktu 

Abstract 

The objective to be achieved by conducting this research is to know the Analysis 

of Factors Affecting the Timeliness of Financial Reports of Publication of 

Companies Registered in BEI 2014-2018 Period. The population in this study 

were 20 agricultural sector companies listed on the IDX , while the sample in this 

study was to use the purposive sampling method during the observation period so 

that the sample number of 85 observations was obtained. Based on the results of 

an analysis of factors that affect the timeliness of the financial reporting of 

publications listed on the Indonesia Stock Exchange as follows: Liquidity partially 

has a significant positive effect on the timeliness of financial reporting. Leverage 

partially has a significant positive effect on the timeliness of financial reporting. 

Profitability is not a partially significant positive effect on the timeliness of 

financial reporting. The size of the company partially has a significant positive 

effect on the timeliness of financial reporting of agricultural sector companies 

listed on the IDX. Liquidity, Leverage, Profitability, and Firm Size 
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simultaneously affect the timelines of the financial reporting of agricultural sector 

companies listed on the IDX. 

Keywords: Liquidity, Leverage, Profitability, Company Size, Timeliness. 

1. PENDAHULUAN

Dunia bisnis yang dengan cepatnya berkembang sekarang ini menuntut para 

pelaku bisnis untuk membawa bisnisnya semakin maju dan mampu bersaing 

dengan para pelaku bisnis lainnya. Hadirnya bisnis tidak lepas dari pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan 

perusahaan. Antara lain dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti 

manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal 

seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat (Hery, 2012). 

Meningkatnya jumlah perusahaan yang telah go publik merupakan bukti bahwa 

perkembangan pasar modal sangatlah cepat maka dari itu penyusunan laporan 

keuangan adalah sumber informasi paling penting dalam bisnis investasi di pasar 

modal. 

Tuntutan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 

tentang pasar modal. Kemudian pada tahun 1996, Bapepam juga mengeluarkan 

Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: 80/PM/1996 tentang kewajiban bagi 

perusahaan publik dan setiap emiten untuk menyampaikan laporan keuangan 

tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada Bapepam selambat-

lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan 

2. METODE

2.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan sektor pertanian yang terdaftar 

di BEI periode 2014-2018. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 
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purposive sampling dengan berdasarkan pada pertimbangan (judgement). Jumlah 

sampel sebanyak 85 data selama periode penelitian yaitu 5 tahun.  

2.2 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, data 

kuantitatif dan data time series (kurun waktu). Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini 

berupa data dari laporan keuangan dan annual report perusahaan sektor pertanian 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 melalui situs resminya di 

www.idx.co.id. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen dengan 

menyeleksi dan memfilter dokumen yang dikumpulkan melalui data laporan 

keuangan dan laporan tahunan (annual report). 

2.4 Definisi  Operasional Variabel 

2.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini ada 4 yaitu likuiditas, leverage, 

profitabilitas,dan ukuran Perusahaan.

2.4.1.1 Likuiditas (  ) 

Likuiditas adalah bagaimana perusahaan mengukur kemampuan perusahaan 

dengan memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan, 

(Hilmi & Ali, 2008). Untuk mengukur tingkat likuiditas dalam penelitian ini 

menggunakan proksi Current Ratio (CR) dihitung dengan membandingkan 

antara aset lancar dan hutang lancar yang dimiliki. 

             (1) 

2.4.1.2 Leverage (  ) 

Leverage diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio 

yang membandingkan antara total nilai hutang dengan modal sendiri yang 

http://www.idx.co.id/
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dimiliki oleh perusahaan, Wiagustini (2010) dalam (Toding & Wirakusuma, 

2013) dapat diringkas dengan rumus: 

(2) 

2.4.1.3 Profitabilitas (  ) 

Variabel independen profitabilitas diproksikan dengan rasio Return On Assets 

(ROA). ROA merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total aset yang dimiliki, Wiagustini (2010) dalam 

(Toding & Wirakusuma, 2013). Rasio ROA sirumuskan: 

(3) 

2.4.1.4 Ukuran Perusahaan    ) 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan dilihat dari total aktiva yang dimiliki. Bukti empiris yang 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang besar melaporkan 

lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih 

kecil, (Hilmi & Ali, 2008). Variabel ukuran perusahaan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

(4) 

2.4.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan  waktu (timeliness). 

Perusahaan dikategorikan tepat waktu adalah perusahaan yang 

menyampaikan laporan keuangannya sebelum tanggal 1 April, sedangkan 

perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya setelah tanggal 31 Maret 

dikategorikan perusahaan yang tidak tepat waktu, (Sanjaya & Wirawati, 

2016). Variabel ini diukur dengan mengguanakan variable dummy, 

kategorinya adalah bagi perusahaan yang tepat waktu masuk kategori 1 dan 

perusahaan yang  tidak tepat waktu masuk kategori 0. 

2.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

logistik (logistic regression) dengan menggunakan program SPSS for 
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windows. Dan menurut (Gudono, 2016) analisis regresi logistik (ARL) tepat 

untuk digunakan dalam pembuatan model di mana variabel dependen bersifat 

kategorikal (nonmetrik) dan variabel independen boleh bersifat kontinyus 

ataupun kategorikal.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

Hasil Diskripsi Statistik 

Variabel Minimal Maksimal Rata-rata Std. Deviasi 

Likuiditas 

(X1) 
6,50 738,70 159,3036 175,21092 

Leverage 

(X2) 
-245,00 817,00 116,8060 114,84371 

Profitabilitas 

(X3) 
-43,30 18,30 1,9060 8,33815 

Ukuran 

Perusahaan 

(X4) 

11,43 14,16 12,8004 0,52813 

Ketepatan 

Waktu (Y) 
0 1 0,92 0,278 

Hasil analisis diskripsi diatas menunjukkan pada likuiditas yang 

diproksikan current ratio menggunakan data keseluruhan yang minimalnya 

6,5; maksimal 738,70; rata-rata 159,3036 dan standar deviasi 175,21092, 

variabel leverage dengan proksi debt to equity ratio (DER) menggunakan 

diskripsi data secara  keseluruhan memiliki nilai minimal -245,00; maksimal 

817,00; rata-rata 116,8060 dan standar deviasi 114,84371, profitabilitas 

memiliki nilai minimal -43,30; maksimal 18,30; rata-rata 1,9060 dan standar 

deviasi 8,33815, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimal 11,43; 

maksimal 14,16; rata-rata 12,8004 dan standar deviasi 0,52813, variabel 

ketepatan waktu pelaporan keuangan menggunakan diskripsi data secara  
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keseluruhan memiliki nilai minimal 0; maksimal 1; rata-rata 0,92 dan 

standar deviasi 0,278. 

3.2 Regresi Logistik 

Tabel 2 

Hasil Regresi Logistik 

Variabel Koefisien ß Wald Sig. 

Likuiditas (X1) 0,033 4,383 0,036 

Leverage (X2) 0,014 4,321 0,038 

Profitabilitas (X3) 0,022 0,063 0,803 

Ukuran Perusahaan (X4) 4,729 5,83 0,016 

Konstanta -54,697 

Hasil analisis dalam penelitian ini yang ditunjukkan Tabel 2 dapat 

diintepretasikan per masing-masing variabel sebagai berikut: 

Variabel yang diteliti berupa likuiditas, leverage, profitabilitas dan 

ukuran perusahan dengan signifikan 0,05 (5%).  

Nilai konstanta adalah -54,697 menunjukkan bahwa log of odds 

perusahaan sektor pertanian akan mengalami timeline pelaporan keuangan 

secara negatif jika likuiditas (X1); leverage (X2); profitabilitas (X3), dan 

ukuran perusahaan (X4) dianggap konstan maka odds perusahaan sektor 

pertanian yang mengalami timeline pelaporan keuangan mempunyai 

penurunan sebesar 54,697. 

Variabel likuditas  (X1) dengan koefisien regresi 0,033 menunjukkan 

bahwa log of odds perusahaan sektor pertanian akan mengalami timeline 

pelaporan keuangan secara positif jika variabel leverage (X2); profitabilitas 

(X3), dan ukuran perusahaan (X4) dianggap konstan  dan ada peningkatan 

likuditas sebesar 1 % maka odds perusahaan sektor pertanian yang 

mengalami timeline pelaporan keuangan mengalami peningkatan sebesar 

0,033. 



7 

Variabel leverage (X2) dengan nilai koefisien regresi 0,014 

menunjukkan bahwa log of odds perusahaan sektor pertanian akan mengalami 

timeline pelaporan keuangan secara positif jika variabel lainnya dianggap 

konstan dan ada peningkatan leverage sebesar 1 % maka odds perusahaan 

sektor pertanian yang mengalami timeline pelaporan keuangan mengalami 

peningkatan sebesar 0,014. Variabel profitabilitas (X3) dengan koefisien 

regresi 0,022 menunjukkan bahwa log of odds perusahaan sektor pertanian 

akan mengalami timeline pelaporan keuangan secara positif jika dengan 

variabel likuiditas (X1); leverage (X2); dan ukuran perusahaan (X4) dianggap 

konstan dan adanya peningkatan profitabilitas (X3) sebesar 1 % maka odds 

perusahaan sektor pertanian yang mengalami timeline pelaporan keuangan 

mengalami peningkatan sebesar 0,022 pada setiap kenaikan satu persen 

profitabilitas (X3). 

Variabel Ukuran Perusahaan (X4) dengan nilai koefisien regresi 4,729 

menunjukkan bahwa log of odds perusahaan sektor pertanian akan mengalami 

timeline pelaporan keuangan secara positif jika dengan variabel likuiditas 

(X1); leverage (X2); dan profitabilitas (X3) dianggap konstan dan adanya 

peningkatan ukuran perusahaan (X4) sebesat Rp. 1,- maka odds perusahaan 

sektor pertanian yang mengalami timeline pelaporan keuangan mengalami 

peningkatan sebesar 4,729 pada setiap kenaikan satu rupiah Ukuran 

Perusahaan (X4). 

3.3 Pengujian Hipotesis 

3.3.1 Uji Wald 

Tabel 3 

Hasil Regresi Logistik (Wald Test) 

Variabel Koefisien ß Wald Sig. 

Likuiditas (X1) 0,033 4,383 0,036 

Leverage (X2) 0,014 4,321 0,038 

Profitabilitas (X3) 0,022 0,063 0,803 
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Ukuran Perusahaan (X4) 4,729 5,83 0,016 

Konstanta -54,697 

Nilai yang dihasilkan pada likuiditas (X1) dengan uji wald yang dilihat 

nilai Sig. < 0,05 atau dengan Wald Statistik > Chi Square (df 1 = 3,841). Nilai 

sig. 0,036 yang dibandingkan dengan standar level of significance 0,05 lebih 

kecil  atau wald statistik 4,383 lebih besar dari Chi Square 3,841 maka dapat 

dikatakan secara langsung  likuiditas (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

timeline pelaporan keuangan (TL). 

Nilai yang dihasilkan pada leverage (X2) dengan uji wald yang dilihat 

nilai Sig. < 0,05 atau dengan Wald Statistik > Chi Square (df 1 = 3,841). Nilai 

sig. 0,038 yang dibandingkan dengan standar level of significance 0,05 lebih 

kecil atau wald statistik 4,321 lebih besar dari Chi Square 3,841 maka dapat 

dikatakan secara langsung leverage berpengaruh signifikan terhadap timeline 

pelaporan keuangan (TL). 

Nilai yang dihasilkan pada profitabilitas (X3) dengan uji wald yang 

dilihat nilai Sig. < 0,05 atau dengan Wald Statistik > Chi Square (df 1 = 

3,841). Nilai sig. 0,0803 yang dibandingkan dengan standar level of 

significance 0,05 lebih besar atau wald statistik 0,063 lebih kecil dari Chi 

Square 3,841 maka dapat dikatakan secara langsung profitabilitas (X3) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap timeline pelaporan keuangan (TL). 

Nilai yang dihasilkan pada ukuran perusahaan (X4) uji wald yang 

dilihat nilai Sig. < 0,05 atau dengan Wald Statistik > Chi Square (df 1 = 

3,841). Nilai sig. 0,016 yang dibandingkan dengan standar level of 

significance 0,05 lebih kecil atau wald statistik 5,830 lebih besar dari Chi 

Square 3,841 maka dapat dikatakan secara langsung ukuran perusahaan (X4) 

berpengaruh signifikan terhadap timeline pelaporan keuangan (TL). 
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3.3.2 Uji Keseluruhan Model (Overal Model Fit Test) 

Tabel 4 

Hasil  Uji Keseluruhan Model Metode Omnibus Test 

Chi-Square Sig. 

Model 28,299 0,000 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan Tabel 4 diatas menunjukkan 

bahwa nilai signifikaan Chi-Square 0,000 lebih kecil daripada nilai sig. 0,05 

maka dapat dinyatakan setiap penambahan variabel dalam model akan 

mampu memperbaiki model fit-nya atau variabel likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

3.3.2 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Tabel 5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

Model 0,286 0,655 

Hasil Tabel 5  menyatakan nilai R Square dengan metode Negelkerke 

menunjukkan 0,655 (65,5%). Hal ini memberikan gambaran terhadap model 

regresi likuiditas (X1); leverage (X2); profitabilitas (X3), dan ukuran 

perusahaan (X4) terhadap timeline pelaporan keuangan adalah 65,5% dan 

masih ada hasil lain yang mampu memberikan pengaruh dengan variabel lain 

sebesar 34.5%.  
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3.3.3 Uji Kelayakan Model 

Tabel 6 

Hasil Uji Kelayakan Model Metode Hosmer and Lemeshow Test 

Chi-Square Sig. 

Model 2,823 0,986 

Hasil analisis yang ditunjukkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa nilai 

yang dihasilkan dalam metode Hosmer dan Lomeshow Test 2,823 dengan 

sig.0,986 oleh karena nilai sig. 0,986 lebih besar daripada 0,05 maka dapat 

dikatakan model dapat diterima atau dapat dinyatakan Fit. 

3.4 Pembahasan 

Hasil analisis pembahasan ini menunjukkan secara detail dan lengkap hasil 

analisis sesuai dengan teori atau tidak yang disajikan berikut ini: 

3.4.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu (Timeline) Pelaporan 

Keuangan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas (X1) mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap timeline pelaporan keuangan yang dibuktikan 

dengan koefisien regresi (β
0,033

) nilai uji wald sig. 0,036 lebih kecil daripada 0,05 

atau nilai wald statistic 4,383 lebih besar dari Chi Square 3,841. Ini berarti 

semakin besar likuiditas yang dimiliki perusahaan maka akan semakin kuat tingkat 

timeline pelaporan keuangan. 

Hasil tersebut konsisten dengan (Dewi & Wirakusuma, 2014), (Suharli & 

Rachpriliani, 2006). Kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang atau 

kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva yang telah tersedia merupakan 

definisi likuiditas. Besar kecilnya aset lancar yaitu aset yang dapat dirubah 

menjadi kas, persediaan dan surat berharga piutang dapat menunjukkan tingkat 

likuditas. Perusahaan yang memiliki kemampuan yang cukup dalam membayar 
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hutang atau kewajiban jangka pendek dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

likuid. Tingkat likuiditas tinggi yang dimiliki perusahaan menandakan jika 

perusahaan memiliki probabilitas yang baik dalam melunasi hutang ataupun 

kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang tinggi dapat dijadikan berita baik 

bagi perusahaan dan dapat mempengaruhi kondisi suatu perusahaan di mata 

investor. Perusahaan yang memiliki berita baik dalam informasi laporan 

keuangannya akan segara mengkomunikasikan berita tersebut kepada investor 

maupun publik sehingga dapat dikatakan dengan tingginya likuiditas maka 

perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk tepat waktu dalam penyampaian 

financial statement. 

3.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Ketepatan Waktu (Timeline) Pelaporan 

Keuangan 

1. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa leverage mempunyai

pengaruh positif signifikan terhadap timeline yang dibuktikan dengan koefisien 

(β
0,014

) nilai sig. 0,038 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai wald statistic 4,321

lebih besar dari Chi Square 3,841. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian 

(Kamalluarifin), (Alkhatib & Marji, 2012) 

 Ini berarti semakin besar leverage yang dimiliki perusahaan maka akan 

semakin kekuatan dalam timeline pelaporan keuangan. Sejauh mana struktur 

keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan debt to equity ratio dalam 

beberapa studi ketepatan waktu untuk memeriksa adanya hubungan antara rasio 

leverage dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Karim & Ahmed , 

2005). Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman pihak luar untuk membiayai aktivanya. Tingginya rasio 

leverage mencerrninkan tingginya risiko keuangan suatu perusahaan.  

Risiko keuangan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan (Hilmi & Ali, 2008). Di dalam penelitian yang didasarkan 

pada rasio keuangan dalam mengantisipasi kesulitan keuangan akan bergantung 

pada asumsi untuk menyarankan agar laporan keuangan akan diperoleh tepat 

waktu, hasilnya menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan 
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keuangan (financial distres) maka akan terlambat dalam menyampaikan laporan 

keuangannya (Dogan , Coskun, & Celik, 2007).  

Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Hutang merupakan 

perjanjian antara perusahaan sebagai debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian 

hutang ini, ada kepentingan perusahaan untuk dinilai positif oleh kreditur dalam 

hal kemampuan membayar hutangnya. Sehingga adanya perjanjian kontrak hutang 

memicu manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi 

keuangan perusahaan melalui internet, termasuk didalamnya aspek ketepatan 

waktu, dengan tujuan memperlihatkan kinerja positif pada kreditur, sehingga 

memperoleh suntikan dana atau untuk memperoleh penjadwalan kembali 

pembayaran hutang. 

3.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu (Timeline) Pelaporan 

Keuangan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas (X3) mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap timeline pelaporan keuangan yang 

dibuktikan dengan koefisien (β
0,022

) nilai sig. 0,803 lebih besar daripada 0,05 atau 

nilai wald statistic 0,063 lebih kecil dari Chi Square 3,841. Ini berarti semakin 

besar ataupun kecilnya profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka tidak ada 

pengaruhnya dalam timeline pelaporan keuangan. Hasil tersebut konsisten dengan 

penelitian (Alkhatib & Marji, 2012), (Budiyanto & Aditya, 

2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan mungkin karena walaupun profitabilitas yang tinggi merupakan 

kabar baik bagi pengguna laporan keuangan, sebab perusahaan yang 

mengumumkan labanya akan berdampak posirif terhadap penilaian pihak lain atas 

kinerja perusahaannya, namun profitabilitas bukan merupakan fokus kabar baik 

bagi pengguna laporan keuangan. Pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan 

waktu pemyampaian laporan keuangan ada, tetapi tidak signifikan. Sehingga 
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keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan tidak mempengaruhi tepat atau 

terlambatnya suatu perusahaan melaporkan laporan keuangannya. Adanya 

keuntungan tinggi yang dicapai oleh perusahaan tidak dapat mengambarkan 

kinerja manajemen yang baik sehingga tidak bisa dipastikan bahwa perusahaan 

yang memperoleh keuntungan dapat menyajikan laporan keuangannya secara 

tepat waktu. 

3.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu (Timeline) 

Pelaporan Keuangan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap timeline pelaporan keuangan yag dibuktikan dengan 

koefisien (β
4,729

) nilai sig. 0,016 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai wald statistic 

4,729 lebih besar dari Chi Square 3,841. Ini berarti semakin besar ukuran 

perusahaan yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh sangat besar terhadap 

timeline pelaporan keuangan. 

Ukuran perusahaan rnenggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-

rata total aktiva. Jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset 

yang dimiliki oleh perusahaan (Sujianto, 2001). Semakin besar nilai item-item 

tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva 

maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka 

semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Hilmi & Ali, 2008). 

Ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dengan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran perusahaan(proksi) yang 

digunakan untuk variabel ukuran perusahaan ini adalah dengan total aset. Bukti 

empiris yang ada menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang lebih 

besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan penrsahaan yang memiliki 

aset yang lebih kecil. Perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar 

memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem 

informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalin intern yang kuat, 
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adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini 

memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih 

cepat ke publik (Owusu-Ansah, 2000). Nilai pada total aset, total penjualan, 

kapitalisasi pasar, jumlah staff merupakan indikator besar kecilnya perusahaan. 

Besarnya sumber daya, staf akuntansi, sistem yang lebih maju, pengawasan yang 

lebih dari regulator dan investor menjadi sorotan publik dan mendorong suatu 

perusahaan untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Jadi 

semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. 

4. PENUTUP

Hasil analisis ini yang meneliti tentang pengaruh likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa: 

Nilai uji keseluruhan model (overall model fit test) dihasilkan signifikansi 

Chi-Square 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka dapat dinyatakan setiap 

penambahan variabel dalam model akan mampu memperbaiki model fit-nya atau 

variabel likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. R 

square sebesar 65,5%, ini menunjukkan bahwa model likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel timeline 

sebesar 65,5% dan 34,5% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji kelayakan model 

(Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit Test)  nilai sig 0,986 lebih besar daripada 

0,05 maka dapat dikatakan model dapat diterima atau dapat dinyatak fit atau layak 

dengan data observasinya. 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu variabel 

independen yang digunakan hanya 4 yaitu likuiditas, leverage, profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan karena dari keempat variabel yang digunakan yang mampu 

memproyeksi ketepatan waktu pelaporan keuangan sebesar 65,5%. Data yang 

diamati dalam times series dirasa masih dianggap pendek yaitu 5 tahun. Hal ini 
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dilakukan karena tidak semua perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama 

lebih dari 5 tahun. 

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, peneliti selanjutnya di 

harapkan menambah faktor-faktor yang mempengaruh ketepatan waktu pelaporan 

keuangan seperti intellectual capital, NPM, GPM, Value add, dan lain-lainnya. 

Pihak manajemen perlu memperhatikan keempat variabel independen yang 

terbukti berpengaruh tersebut karena memiliki dampak yang baik pada ketepatan 

waktu pelaporan keuangan seperti pada likuiditas menunjukkan perusahaan 

mampu membayar kewajiban jangka pendek yang dapat mempengaruhi kondisi 

perusahaan dimata investor yang baik juga. Pada leverage berkaitan hutang yang 

dimiliki perusahaan dan dalam perjanjian hutang akan memberikan kepentingan 

untuk dinilai positif oleh debitur sehingga memicu pihak manajemen 

menggungkap informasi secara real dan tepat waktu. Pada profitabilitas tidak 

menjadi pertimbangan dimungkinkan dimata investor tidak menjadi fokus penting 

dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan.  
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