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PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE KEUANGAN, 

LIKUIDITAS, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN 

WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2019) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage 

keuangan, likuiditas, dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 79 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Faktor-

faktor tersebut kemudian diuji dengan menggunakan regresi logistic pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan 

manufaktur. Sedangkan leverage keuangan, likuiditas, dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan 

manufaktur. 

 

Kata kunci : Profitabilitas, Leverage Keuangan, Likuiditas, Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of profitability, financial leverage, liquidity, 

and company age on the timeliness of submitting financial reports to manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 period. The 

sample in this study used 79 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange for the 2016-2019 period. The sampling technique used purposive 

sampling method. These factors were then tested using logistic regression at a 

significance level of 5 percent. The results showed that profitability had an effect 

on the timeliness of submitting the financial statements of manufacturing 

companies. Meanwhile, financial leverage, liquidity, and company age have no 

effect on the timeliness of submitting the financial statements of manufacturing 

companies. 

 

Keywords : profitability, financial leverage, liquidity, firm age, timeliness of 

financial reports 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan dalam peran usahanya pasti akan melakukan berbagai cara untuk 

membuat perusahaannya berkembang dan bertahan guna untuk kelangsungan dan 

juga kemajuan bisnis untuk kedepannya, salah satunya untuk memperoleh 

keuntungan dan mendapatkan tambahan modal, dengan mendaftarkan saham 
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perusahaan ke pasar modal, dan menjual saham kepada investor. Ketika investasi 

meningkat maka informasi yang sangat penting di dalam perusahaan adalah 

mengenai laporan keuangan perusahaan. Pelaporan keuangan adalah sarana atau 

alat untuk menyampaikan informasi dan pengukuran secara ekonomi bagi suatu 

perusahaan mengenai perekonomian suatu perusahaan dan sumber daya yang 

dimilikinnya serta seluruh kinerja yang memiliki kepentingan atas informasi yang 

berkaitan tersebut. Bagi perusahaan yang telah Go Public dan terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia maka wajib untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan public. Tetapi pada 

praktiknya dalam dunia nyata masih ada beberapa perusahaan  yang listing atau 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 

setiap tahunnya. Sedangkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

merupakan suatu bentuk kewajiban bagi perusahaan. Salah satu syarat laporan 

keuangan yang baik yaitu tepat waktu, dimana informasi yang terkandung 

didalamnya dapat digunakan sebelum kehilangan manfaatnya oleh pemakai dan 

masih tersedia untuk pengambilan keputusan. Semakin tepat laporan keuangan 

disampaikan, maka informasi yang terdapat didalamnya akan sangat bermanfaat 

bagi para pemakainnya dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Pemakai 

laporan keuangan meliputi manajemen, investor atau kreditor, supplier, pelanggan, 

karyawan, pemerintah, dan masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan 

yang berbeda-beda (Wiyono dan Kusuma, 2017: 333). Mengingat pentingnya 

laporan keuangan para penggunanya maka laporan keuangan perlu disampaikan 

secara tepat waktu agar tidak mengurangi manfaat yang terkandung didalamnya. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness) merupakan karakteristik 

penting bagi laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan 

elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam (PSAK, 

2009 ) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu 

entitas. 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. Dalam 

rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi 
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mengenai entitas yang meliputi (a) asset, (b) liabilitas, (c) ekiutas, (d) pendapatan 

dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, (e) kontribusi dan distribusi kepada 

peilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan (f) arus kas. 

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah 

disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa 

ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, 

agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan. 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). 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang baik dalam 

hubungannya dengan penjualan, asset, maupun laba bagi modal itu sendiri. 

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam 

mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan (Kasmir, 2008). 

Leverage keuangan (financial leverage) merupakan penggunaan utang untuk 

meningkatkan laba. Leverage memperbesar keberhasilan (laba) dan kegagalan 

(rugi) manajerial. Dalam hal ini leverage ratio (rasio solvabilitas) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan 

utang. Leverage merupakan rasio yang menggambarkan kondisi model perusahaan. 

Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara konvensional, jangka pendek 

dianggap periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan 

siklus operasi normal suatu perusahaan (periode waktu yang mencakup siklus 

pembelian-produksi-penjualan-penagihan). 

Umur perusahaan ditunjukkan dengan seberapa lama perusahaan dapat 

bertahan, maka semakin lengkap pula informasi yang telah diperoleh masyarakat 

tentang perusahaan tersebut serta item yang diungkapkan perusahaan semakin 
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banyak dengan bertambahnya umur perusahaan dan pengalaman yang ada. 

Penelitian Arif (2006) menyatakan bahwa probabilitas yang mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan hanya umur perusahaan, untuk 

variabel tingkat leverage, likuiditas, profitabilitas dan porsi kepemilikan saham 

publik tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada 

industri manufaktur. Iyoha (2012) menyatakan usia perusahaan telah diidentifikasi 

memiliki kemungkinan dampak pada kualitas praktek akuntansi dalam ketepatan 

waktu. Semakin tua perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka untuk 

memiliki prosedur internal kontrol yang kuat. Dengan demikian, kontrol yang 

lemah dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang 

diharapkan di perusahaan yang memiliki usia lebih tua.  

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage keuangan, likuiditas, dan umur 

perusahaan. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoneia periode 2016-2019. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Keuangan, 

Likuiditas, Dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”. 

 

2. METODE 

2.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengujian 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber pada laporan 

keuangan dan laporan berkelanjutan perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2019 (www.idx.co.id). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage 
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keuangan, likuiditas, dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan.  

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan-perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Sampel penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu Teknik pemilihan 

sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019 

b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan  

keuangan dan laporan berkelanjutan yang berakhir pada tanggal 31 

Desember selama tahun 2016-2019 secara berturut-turut 

c. Perusahaan manufaktur yang mengalami laba secara berturut-turut selama 

periode penelitian 

d. Perusahaan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, meliputi profitabilitas, leverage keuangan, likuiditas, dan 

umur perusahaan  ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

2.3 Variabel Penelitian 

2.3.1 Ketepatan Waktu 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan diukur secara kuantitatif berdasarkan rentang 

waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan, yaitu dari lamanya hari yang 

dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan 

tahunan perusahaan. Perusahaan di kategorikan terlambat jika laporan keuangan 

dilaporkan setelah tanggal 31 Maret, sedangkan perusahaan yang tepat waktu 

adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 1 April. 

2.3.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan (efektifitas 

manajemen) untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas 

maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi 



 

6 

 

perusahaannya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan return on 

assets (ROA).  ROA dapat dihitung dengan rumus berikut : 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑶𝒏 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 (𝐑𝐎𝐀) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
     (1) 

2.3.3 Leverage Keuangan 

Leverage keuangan merupakan cerminan dari struktur modal perusahaan. Rasio 

leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir,2017). Variabel ini diproksikan dengan 

debt to equity ratio (DER).  

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝐃𝐄𝐑) =
Total Kewajiban

Total Ekuitas
    (2) 

2.3.4 Likuiditas 

Merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya 

saat jatuh tempo. Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aset lancar perusahaan relatif terhadap kewajiban 

lancarnya. Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut: 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝐂𝐑) =
Aset Lancar

Kewajiban Lancar
     (3) 

2.3.5 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan diukur dengan jangka waktu mulai sejak terdaftar di BEI sampai 

periode penyampaian laporan keuangan (menggunakan tanggal listed-nya 

perusahaan di pasar modal)-Owusu dan Ansah 2000. 

𝑼𝒎𝒖𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏 = Tahun Penelitian − Tahun Perusahaan Berdiri (4) 

2.4 Analisa Data 

2.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran 

tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam penelitian ini, nilai maksimum, 

minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. 

2.4.2 Analisis Regresi Logistic 

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Logistic. Karena menurut (Ghozali, 

2005) metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya 

bersifat kategorikal (nominal atau non metrik) dan variabel independennya 

kombinasi antara metrik dan non metrik seperti halnya dalam penelitian ini.  
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Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

ln (TL) = α + β₁ROA + β₂DER + β₃CR +β₄UP + ɛ    (5) 

Keterangan : 

In (TL) = Indeks pengungkapan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 

Α = Konstanta 

Β = Koefisien regresi 

ROA = Profitabilitas (Return on Assets) 

DER = Leverage keuangan (Debt to Equity Ratio) 

CR = Likuiditas (Current Ratio) 

UP = Umur Perusahaan 

ɛ = Kesalahan (Error) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-

2019 
185 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan dan 

laporan  keuangan dan laporan berkelanjutan yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember selama tahun 2016-2019 secara berturut-

turut 

(48) 

Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami laba secara 

berturut-turut selama periode penelitian 
(58) 

Sampel yang memenuhi kriteria 79 

Total sampel penelitian 79 x 4 tahun 316 

Data Outlier (5) 

Total data observasi yang diolah 311 
 

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KetepatanWaktuY 311 0 1 .90 .296 

ProfitabilitasX1 311 .00028 .43170 .0742618 .07195721 

LeverageKeuanganX2 311 -2.21451 5.44256 .9010811 .85977779 

LikuiditasX3 311 .60563 33.96655 2.6576122 2.84678244 

UmurPerusahaanX4 311 2 106 41.98 17.937 

Valid N (listwise) 311     

 

Adapun penjelasan hasil statistic deskriptif dari masing-masing variable adalah 

sebagai berikut : 
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a. Profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA) memiliki nilai 

minimal sebesar 0,00028 terletak pada PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) 

tahun 2018 dan nilai maksimal sebesar sebesar 0,43170 terletak pada PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) profitabilitas 

dalam penelitian ini sebesar 0,0742618 dengan standar deviasi sebesar 

0,07195721. 

b. Leverage Keuangan yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki 

nilai minimal sebesar -2,21451 terletak pada PT Primarindo Asia Infrastructure 

Tbk (BIMA) tahun 2018 dan nilai maksimal sebesar 5,44256 terletak pada PT 

Alaska Industrindo Tbk (ALKA) tahun 2018. Nilai rata-rata (Mean) leverage 

keuangan dalam penelitian ini sebesar 0,9010811 dengan standar deviasi 

sebesar 0,85977779. 

c. Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) memiliki nilai minimal 

sebesar 0,60563 terletak pada PT Surya Toto Indonesia (TOTO) tahun 2016 dan 

nilai maksimal sebesar 33,96655 terletak pada PT Wijaya Karya Beton Tbk 

(WTON) tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) likuiditas dalam penelitian ini 

sebesar 2.6576122 dengan standar deviasi sebesar 2.84678244. 

d. Umur perusahaan yang diukur dari perusahaan berdiri sampai dengan tahun 

penelitian memiliki nilai minimal sebesar 2 terletak pada PT Waskita Beton 

Precast Tbk (WSBP) tahun 2016 dan nilai maksimal sebesar 106 pada PT 

Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) 

umur perusahaan dalam penelitian ini sebesar 41,98 dengan standar deviasi 

sebesar 17,937. 

e. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memiliki nilai minimal 

sebesar 0 dan nilai maksimal sebesar 1. Nilai rata-rata  (mean) ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan dalam penelitian ini sebesar 0,90 dengan 

standar deviasi sebesar 0,296. Variabel ini menggunakan variabel dummy yang 

membagi variabel menjadi 2 kategori, yaitu nilai “0” untuk perusahaan yang 

tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan ke publik dan nilai “1” 

untuk perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ke 

publik.  
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3.2 Analisis Regresi Logistik  

3.2.1 Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of fit test) 

Tabel 3. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 9.605 8 .294 

 

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow 

Goodness of Fit sebesar 9,605 dengan probabilitas signifikansi  0,294 yang nilainya 

lebih besar dari 0,05. Karena nilai probabilitas 0,294 > 0,05 maka H0 diterima. Hal 

ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya. 

3.2.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test) 

Tabel 4. Hasil Overall Model Fit Test 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficient

s 

Constant 

Step 0 1 209.766 1.614 

2 197.732 2.116 

3 197.325 2.232 

4 197.324 2.237 

5 197.324 2.237 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 197,324 

c. Estimation terminated at iteration 

number 5 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 

 

Tabel 5. Hasil Overall Model Fit Test 
Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant X1 X2 X3 X4 

Step 1 1 207.207 1.502 2.171 .065 .021 -.004 

2 192.562 1.803 5.129 .156 .052 -.008 

3 191.114 1.674 7.840 .237 .083 -.009 

4 191.044 1.594 8.728 .258 .093 -.009 

5 191.044 1.589 8.786 .258 .093 -.009 

6 191.044 1.589 8.786 .258 .093 -.009 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 197,324 
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d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by 

less than ,001. 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa angka -2 log likelihood Block Number = 0 adalah 

sebesar 209,766 sedangkan pada tabel IV. 5 dapat dilihat bahwa angka -2 log 

likelihood Block Number = 1 adalah sebesar 207.207. Dari model tersebut ternyata 

Overall model fit test pada -2 log likelihood Block Number = 0 menunjukkan 

adanya penurunan pada -2 log likelihood Block Number = 1. Penurunan likelihood 

ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan fit dengan data.  

Tabel 6. Model Summary 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 191.044a .020 .043 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

  

Pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai Cox dan Snell’s R Square 

adalah sebesar 0,020 dan nilai Nagelkerke’s R Square adalah sebesar 0,043. 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh 

nilai Nagelkerke’s R square. Nilai Nagelkerke’s R Square adalah sebesar 0,043 

yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independent adalah sebesar 4,3%, sedangkan sisanya sebesar 95,7% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian.  

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 
Variables in the Equation 

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

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

ProfitabilitasX1 8.786 4.434 3.926 1 .048 6541.963 1.099 38925522.758 

LeverageKeuanganX2 .258 .260 .991 1 .320 1.295 .778 2.154 

LikuiditasX3 .093 .107 .763 1 .382 1.098 .890 1.353 

UmurPerusahaanX4 -.009 .011 .564 1 .453 .991 .970 1.014 

Constant 1.589 .632 6.327 1 .012 4.899   
a. Variable(s) entered on step 1: ProfitabilitasX1, LeverageKeuanganX2, LikuiditasX3, 

UmurPerusahaanX4. 

 

𝑰𝒏 (𝐓𝐋) =  𝟏, 𝟓𝟖𝟗 + 𝟖, 𝟕𝟖𝟔𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟓𝟖𝑿𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟗𝟑𝑿𝟑 + (−𝟎, 𝟎𝟎𝟗)𝑿𝟒 + 𝐞        (6) 

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
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a. Nilai 𝛼 = 1,589, Artinya nilai konstanta (α) sebesar 1,589. Hal ini 

menunjukkan jika profitabilitas, leverage keuangan, likuiditas dan umur 

perusahaan adalah 0 maka ketepatan waktunya adalah 1,589 

b. Nilai 𝛽1 = 8,786, Nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar 8,786. Artinya 

jika variabel lainnya tetap dan variabel profitabilitas mengalami kenaikan 

sebesar satu persen maka variabel ketepatan waktu akan mengalami kenaikan 

sebesar 8,786 

c. Nilai 𝛽2 = 0,258, Nilai koefisien variabel leverage keuangan sebesar 0,258. 

Artinya jika variabel lainnya tetap dan variabel leverage keuangan mengalami 

kenaikan sebesar satu persen maka variabel ketepatan waktu akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,258 

d. Nilai 𝛽3 = 0,093, Nilai koefisien variabel likuiditas sebesar 0,093. Artinya jika 

variabel lainnya tetap dan variabel likuiditas mengalami kenaikan sebesar satu 

persen maka variabel ketepatan waktu akan mengalami kenaikan sebesar 0,093 

e. Nilai 𝛽4 = −0,009, Nilai koefisien variabel umur perusahaan sebesar -0,009. 

Artinya jika variabel lainnya tetap dan variabel umur perusahaan mengalami 

kenaikan sebesar satu persen maka variabel ketepatan waktu akan mengalami 

penurunan sebesar 0,009 

3.3 Pembahasan  

3.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel profitabilitas yang dihitung 

dengan return on asset menunjukkan koefisien regresi sebesar 8,876 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,048 atau lebih kecil dari 0,05 yang ditunjukkan oleh tabel 7 

yang artinya H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

hipotesis yang pertama dapat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Anggi Sulistyawan (2018), Herliana Widya Andini (2016), Alzena Wandha Putri 

(2018), Tiwi Herninta (2021), Adi Rafikaningsih, Cahyadi Putra, Ketut 
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Sunarwijaya (2020), Hanifah Nuraini Hadiesti (2020) dan Widia Astuti dan Teguh 

Erawati (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

3.3.2 Pengaruh Leverage Keuangan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel leverage keuangan yang 

dihitung dengan debt to equity ratio menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,258 

dan tingkat signifikansi sebesar 0,320 atau lebih besar dari 0,05 yang ditunjukkan 

oleh tabel 7 yang artinya H2 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hasil uji hipotesis yang kedua tidak dapat membuktikan bahwa leverage keuangan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Anggi Sulistyawan (2018), Adi Rafikaningsih, Cahyadi Putra, Ketut Sunarwijaya 

(2020), Hanifah Nuraini Hadiesti (2020) yang menyatakan bahwa leverage 

keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan.  

3.3.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel likuiditas yang dihitung 

dengan current ratio menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,93 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,382 atau lebih besar dari 0,05 yang ditunjukkan oleh tabel 7 

yang artinya H3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

hipotesis yang ketiga dapat membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Alzena Wandha Putri (2018), Gustia Arini (2017), Mega Arista Dewayani, Moh. 

Al Amin, Veni Soraya Dewi (2017), dan Novi Asriyatun dan Akhmad Syarifudin 

(2020) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan.  
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3.3.4 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel umur perusahaan 

menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,009 dan tingkat signifikansi sebesar 

0,453 atau lebih besar dari 0,05 yang ditunjukkan oleh tabel 7 yang artinya H4 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis yang 

keempat dapat membuktikan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Khoiriyatul Izza Avkarina, Deni Juliasari, Mimin Yatminiwati (2021) dan Widi 

Astuti dan Teguh Erawati (2018) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. 

b. Leverage keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan, sehingga H2 dalam penelitian ini ditolak. 

c. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan, sehingga H3 dalam penelitian ini ditolak. 

d. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan, sehingga H4 dalam penelitian ini ditolak. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan sara-saran sebagai 

berikut: 

a. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah sampel, tidak 

hanya perusahaan manufaktur tetapi juga menjadikan perusahaan non 

manufaktur sebagai sampel. 
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b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel 

bebas lainnya, sehingga dapat mengetahui pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan lebih lanjut. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah periode 

penelitian lebih dari empat tahun agar hasilnya lebih maksimal dan dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 
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