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            Penulis

ABSTRACT

This research aims is to know factors influencing timeliness of financial statement  

forwarding. Bapepam as a regulator of capital market stated Bapepam specifying deadline  

of financial statement in 90 days.

Sample of research is 25 property and real estate firms listed in Indonesia Stock 

Exchange period 2007-2009 that  selected  by using purposive  sampling method.  Method 

used  in  analyzing  data  that  is  logistic  regression.  Result  of  this  research  at  level 

significance 5%, public ownership (KP), and reputation of public accountant firm (KAP)  

have an effect  on by significance to timeliness  of  financial  statement  forwarding.  While  

variable of financial leverage (DER), firms size (TA), variable profitability (ROA), liquidity  

(CR) and auditor opinion (OA) not have an effect on to timeliness of financial statement 

forwarding.

Keywords:  timeliness,  financial  reporting,  current  ratio,  profitability  ratio,  firm  size,  

public  ownership,  debt  on  equity  ratio,  reputation  of  public  accountant  firm,  auditor  

opinion
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan  yang  begitu  cepat  dalam  waktu  sekarang  ini  baik  dalam 

teknologi informasi, perdagangan internasional, serta mobilitas tenaga kerja, modal 

dan keuangan antar negara telah mendukung perekonomian global menjadi semakin 

berkembang  pesat.  Dengan adanya  era  globalisasi  yang  pesat  tersebut,  hubungan 

sosial  antara  individu  dengan  masyarakat  maupun  antar  masyarakat  dalam suatu 

negara  bahkan  antar  negara  menjadi  transparan.  Tiap  negara  berlomba  saling 

bersaing  untuk  mengembangkan  segala  aspek  salah  satunya  ekonomi  agar  tidak 

tertinggal oleh negara lain. Khususnya pada negara berkembang harus ada kemajuan 

yang berarti untuk mengimbangi negara lain agar tidak tertinggal.  Salah satu usaha 

untuk memajukan perekonomian suatu negara di berbagai bidang khususnya properti 
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dan  real  estate  yang  memerlukan  dana  besar  dalam  pembiayaan  kegiatan 

operasionalnya adalah dengan terbuka terhadap investasi.

Dalam upaya memajukan perekonomian negara, pemerintah harus berupaya 

meningkatkan  investasi  untuk  mendukung  tercapainya  target  investasi  yang  akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi.  Laporan  keuangan merupakan salah satu 

faktor yang vital dalam investasi karena memegang peranan penting dalam kaitannya 

yang  berhubungan  langsung  dengan  kepercayaan  investor  dalam  menempatkan 

dananya  ke  dalam  suatu  perusahaan.  Maka  dengan  itu  laporan  keuangan  setiap 

perusahaan  yang  akan  Go  Publik  harus  relevan  untuk  mempermudah  investor 

melihat  kinerja  operasional  perusahaan  dan  pertumbuhan  dan  perkembangan 

perusahaan.

Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang relevan harus tepat waktu 

dalam  kaitannya  dengan  pengambilan  keputusan  oleh  investor,  sebaliknya  tidak 

dapat  dikatakan  relevan  jika  informasi  tersebut  tidak  tepat  waktu  (timeliness). 

Informasi  harus  tersedia  untuk  pengambil  keputusan  sebelum  informasi  tersebut 

kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Dengan 

demikian informasi  dikatakan relevan jika informasi  memiliki  nilai  prediksi,  nilai 

umpan balik dan tersedia tepat waktu. Pelaporan yang tepat waktu memberikan andil 

bagi kinerja yang efisien dan cepat dari pasar-pasar saham di dalam pemberian harga 

(pricing) dan fungsi evaluasi.

Dalam menyediakan informasi  yang baik  terdapat  kendala,  salah  satunya  

adalah penundaan penyampaian seperti  ketidaktepatwaktuan pelaporan keuangan. 

Setiap perusahaan  yang  Go  Publik  diharuskan  untuk  tidak  menunda  laporan  

15
Analisis Faktor-Faktor..., George Prakasa, Ak.-Ibs, 2011



keuangannya karena hal tersebut dapat menyebabkan manfaat informasi tersebut  

menjadi berkurang. Sebaliknya,  informasi  dalam laporan keuangan akan menjadi  

bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan 

hal penting dan menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.

Tertulis dalam undang – undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan 

Keputusan  Ketua  Bapepam  No.  36/PM/2003  tentang  Kewajiban  Penyampaian  

Laporan Keuangan Berkala dinyatakan bahwa perusahaan yang sudah Go Publik  

diwajibkan  menyampaikan  laporan  keuangan  tahunan  yang  telah  diaudit  oleh  

akuntan yang telah terdaftar di BAPEPAM selambat-lambatnya 90 hari terhitung  

sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Untuk laporan keuangan tengah tahunan : (1) 

selambat–lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir jika tidak disertai  

laporan akuntan, (2) selambat–lambatnya 90 hari setelah tengah tahun buku berakhir 

jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, (3) selambat-

lambatnya  120 hari  setelah  tengah tahun buku perusahaan berakhir  jika  disertai  

laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.  

Untuk laporan keuangan triwulanan selambat–lambatnya 60 hari setelah triwulan  

buku perusahaan berakhir. 

Menurut  undang-undang  dan  peraturan  BAPEPAM  tersebut,  perusahaan  

yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu akan 

dikenakan sanksi administrasi  dan denda.  Namun demikian,  masih ada beberapa  

perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.  

Dengan  adanya  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  ketepatan  waktu  penyampaian  
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laporan keuangan merupakan hal  yang penting.  Untuk itu  perlu  diketahui  faktor-

faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  

perusahaan.

Pelaporan keuangan adalah  sebuah sarana bagi  perusahaan yang  berguna  

untuk menyampaikan  berbagai  informasi  dan  pengukuran  secara  ekonomi  

mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan atas informasi tersebut.  Salah  satu  informasi  yang  penting  

bagi  pengguna  yang  berkaitan  dengan  laporan  keuangan  adalah  informasi  

solvabilitas,  profitabililitas  dan  likuiditas perusahaan.  Para  pemakai  sering  

menjadikan  leverage keuangan  yang  diukur  dengan  debt  to  equity  ratio  dan  

profitabilitas perusahaan yang berasal  dari  laporan keuangan sebagai salah satu  

indikator untuk landasan di dalam pengambilan keputusan berinvestasi. 

Weston dan Copeland (1995) dalam Dwiyanti  (2010) menyatakan bahwa  

rasio  solvabilitas mengukur  tingkat  aktiva  perusahaan  yang  telah  dibiayai  oleh  

penggunaan  hutang.  Rasio  profitabilitas pada  umumnya  digunakan  dalam  

menunjukkan  keberhasilan  suatu  perusahaan  di  dalam  menghasilkan  laba.  

Sedangkan Rasio  likuiditas  biasa  diukur  dengan  Current  Ratio,  perusahaan  yang  

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi lebih cenderung memiliki kondisi keuangan yang 

baik  karena  dapat  mencairkan  aktiva  (harta)  yang  tersedia  untuk  melunasi  hutang  

(kewajiban) ketika jatuh tempo, sehingga dapat tepat waktu dalam pelaporan keuangan.

Dalam  hal  kredibilitas  laporan  keuangan,  pada  umumnya  perusahaan  

menggunakan jasa  auditor  independen  dari  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  untuk  

meningkatkan  kredibilitas  dari  laporan  keuangannya  tersebut.  Sebaliknya,  laporan  
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keuangan suatu perusahaan dengan tingkat kredibilitas yang sangat kecil kemungkinan 

besar perusahaan pemilik laporan keuangan tersebut tidak menggunakan jasa auditor  

independen.  Peran dari akuntan publik dalam hal ini cukup besar dalam tugasnya  

memeriksa  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  untuk  menilai  kewajaran  dan  

kesesuaiannya  dengan  standar  akuntansi  keuangan  (SAK)  serta  konsistenitas  

penggunaan metodenya dari tahun ketahun. 

Hasil pemeriksaan ini dinyatakan melalui suatu opini auditor. Opini auditor 

ini  dibagi  menjadi  wajar  tanpa  pengecualian,  wajar  tanpa  pengecualian  dengan  

paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan  

pendapat.  Para pengguna laporan audit  tentunya  berharap dari  laporan keuangan  

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bebas dari salah saji material 

sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

KAP dengan reputasi  baik biasanya memiliki  sumber  daya yang lebih dalam

menangani kewajiban perusahaan  publik  menyampaikan  laporan  keuangan  sesuai  

dengan regulasi Badan Pegawas Pasar Modal sehingga KAP  Big Four  biasanya lebih  

tepat waktu dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan KAP non Big Four. Hal ini 

sesuai dengan  penelitian  Hilmi  dan  Ali  (2008)  yang  menyatakan  bahwa  Kantor  

Akuntan Publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu Penelitian sebelumnya dengan 

bukti  empiris  hasil  penelitiannya  bahwa  keterlambatan  pelaporan  keuangan  

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu berita buruk perusahaan, kesulitan keuangan, 

qualified opinion  oleh auditor dan keterlambatan audit (Stephen Owusu – Ansah  

2000 dalam Prabowo 2008).
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Tofani (2009) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel DER, 

ukuran perusahaan, profitabilitas,  Outside Ownership, Inside Ownership  dan opini  

audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

Khairunniza (2009) dengan hasil penelitiannya menemukan bahwa variabel reputasi 

auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Yunanda (2008) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, ROA dan Insider Ownership  berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Sedangkan Dwiyanti (2010) dengan hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa hanya kepemilikan publik dan profitabilitas yang berpengaruh 

signifikan.

Hasil  penelitian  lainnya  Hilmi  dan  Ali  (2008),  telah  menemukan  bukti  

empiris  mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  pada  

perusahaan go public yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  untuk  adalah  

profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan reputasi KAP. Sedangkan variabel 

leverage keuangan, ukuran perusahaan dan opini auditor tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Adanya keinginan dari penyusun yang ingin memperoleh bukti empiris untuk 

membuktikan  bahwa  profitabilitas  yang  dihitung  dengan  ROA,  solvabilitas,  

likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, reputasi Kantor Akuntan Publik 

dan opini auditor mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan  

mendorong penyusun untuk melakukan pengujian kembali mengenai faktor-faktor  

yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan di Indonesia khususnya  

perusahaan properti dan real estate karena bidang properti dan real estate merupakan 
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bidang yang cukup berpengaruh dalam kemajuan aspek pembangunan dan ekonomi 

suatu  negara  serta  jumlah  perusahaan-perusahaan  properti  dan  real  estate  yang  

terdaftar  di  BEI  cukup besar  yang  tentunya  mempunyai  kontribusi  besar  dalam  

perkembangan  bursa.  Tentunya  dengan hal  tesebut  maka  perusahaan-perusahaan  

properti dan real estate yang terdaftar di BEI perlu memperhatikan ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.

 Faktor–faktor yang di uji kembali ialah profitabilitas, solvabilitas, ukuran  

perusahaan,  kepemilikan  publik,  reputasi  kantor  akuntan  publik,  opini  auditor.  

Perusahaan yang diteliti ialah perusahaan propert dan real estate yang terdaftar di  

Bursa Efek Indonesia selama periode 3 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai tahun  

2009 berdasarkan uraian tersebut maka judul skripsi yang dipilih adalah  di Bursa  

Efek  Indonesia  3  tahun  berturut-turut  dari  tahun  2007-2009  dengan  judul  “  

ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KETEPATAN  

WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN  KEUANGAN (Studi  Empiris  pada  

Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di BEI periode 2007-2009)“.

   B. Perumusan Permasalahan

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas mempengaruhi  ketepatan waktu penyampaian  laporan 

keuangan perusahaan  properti dan real estate yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?
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2. Apakah  solvabilitas mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan 

keuangan perusahaan  properti dan real estate yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?

3. Apakah likuiditas mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan 

keuangan perusahaan  properti dan real estate yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?

4. Apakah  ukuran  perusahaan mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian 

laporan keuangan perusahaan  properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia?

5. Apakah reputasi KAP mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan  properti dan real estate yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?

6. Apakah  opini auditor mempengaruhi  ketepatan waktu penyampaian  laporan 

keuangan perusahaan  properti dan real estate yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?

7. Apakah  kepemilikan  publik mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian 

laporan keuangan perusahaan  properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Agar  penelitian  ini  dilakukan  dengan  lebih  terarah,  maka  penulis  membatasi 

permasalahan yang dibahas, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam ketepatan 

waktu pelaporan keuangan antara lain seperti  profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, 
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ukuran perusahaan, kepemilikan publik, reputasi Kantor Akuntan Publik, dan  opini 

auditor  pada  perusahaan  properti  dan  real  estate  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek 

Indonesia pada periode 2007-2009.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan mempengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Untuk mengetahui apakah solvabilitas perusahaan mempengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan.

3. Untuk  mengetahui  apakah  likuiditas  mempengaruhi  ketepatan  waktu 

penyampaian laporan keuangan.

4. Untuk  mengetahui  apakah  ukuran  perusahaan  mempengaruhi  ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan.

5. Untuk mengetahui  apakah reputasi  Kantor  Akuntan Publik  mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

6. Untuk  mengetahui  apakah  opini  auditor  mempengaruhi  ketepatan  waktu 

penyampaian laporan keuangan.

7. Untuk  mengetahui  apakah  kepemilikan  publik  mempengaruhi  ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan antara lain :
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1. Bagi  masyarakat,  diharapkan  penelitian  ini  bermanfaat  untuk  menambah 

pengetahuan  dan  memperluas  wawasan  serta  untuk  menambah  keyakinan 

terhadap faktor–faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan.

2. Bagi para mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi  dan pembanding untuk menambah 

pengetahuan dan informasi.

3. Bagi investor dan calon investor, diharapkan dapat memberi informasi dan 

bahan pertimbangan mengenai suatu bidang usaha sehingga para investor dan 

calon  investor  dapat  mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam  melakukan 

investasi.

4. Bagi  auditor,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  sebagai  bahan 

pertimbangan dan referensi auditor dalam melaksanakan proses auditnya.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing 

bab tersebut akan berisikan uraian tersendiri  secara garis  besar.  Bab-bab tersebut 

adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab  ini  memaparkan  Latar  Belakang  Masalah  yang  mendorong 

dilakukannya  penelitian  ini.  Selain  itu,  didalam  bab  ini  juga 

dipaparkan  Pembatasan  Masalah,  Perumusan  Masalah,  Tujuan  dan 
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Manfaat dari penelitian ini. Sebagai bagian akhir dari bab ini adalah 

Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis dan Kerangka Pemikiran

Bab ini  akan memaparkan tinjauan pustaka yang  berkaitan  dengan 

teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti  Karakteristik 

Kualitatif  Laporan  Keuangan,  Opini  audit,  Faktor-faktor  yang 

Mempengaruhi  Ketepatan Waktu Laporan Keuangan. Dalam bab ini 

juga ditinjau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Sebagai akhir dari bab ini disampaikan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian ini. Di dalam bab ini akan dijelaskan populasi, 

subyek  dan  obyek  penelitian,  alat  analisis  data,  serta  pengujian 

hipotesis.

Bab IV Analisis Data

Bab  ini  berisi  analisis  terhadap  data  yang  telah  diperoleh  dari 

pelaksanaan  penelitian  ini.  Analisis  yang  dilakukan  dalam bab  ini 

mencakup analisis deskriptif dan pengujian hipotesis.
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Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam 

bab ini disampaikan beberapa kesimpulan,  serta saran yang relevan 

dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu  periode  akuntansi  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  

perusahaan tersebut. Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) disebutkan bahwa laporan 

keuangan  adalah  suatu  penyajian  terstruktur  dari  posisi  keuangan  dan  kinerja  

keuangan suatu entitas. Laporan Keuangan merupakan obyek dari analisis terhadap  

laporan keuangan.
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Tujuan  laporan  keuangan  menurut  PSAK  No.  1  (Revisi  2009)  adalah  

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas  

entitas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan  pengguna  laporan  dalam  

pembuatan  keputusan  ekonomi.  Laporan  keuangan  juga  menunjukkan  hasil  

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. Menurut Fees (2005: 19) laporan keuangan menyajikan informasi  

mengenai entitas yang terdiri atas:

2.1.1. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai  

posisi keuangan dengan cara menyajikan daftar yang terdiri atas aktiva, kewajiban 

dan ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu periode. Aktiva memberikan 

keterangan  mengenai  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  perusahaan,  

liabilitas  memberikan  keterangan  mengenai  utang  yang  dimiliki  dan  harus  

dibayarkan oleh perusahaan dan ekuitas memberikan keterangan mengenai bagian  

yang dimiliki oleh pemilik dalam suatu perusahaan.

2.1.2. Laporan laba-rugi

Laporan laba-rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi 

mengenai laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam suatu periode. 

Dalam laporan laba-rugi terdapat 2 unsur yaitu penghasilan dan beban. Pendapatan 

merupakan peningkatan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan yang didapat  

perusahaan dalam suatu periode. Sedangkan beban merupakan penurunan manfaat  

ekonomi dalam bentuk pengeluaran yang ada dalam perusahaan dalam suatu periode.
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2.1.3. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan  

informasi mengenai bertambah atau berkurangnya modal dari suatu perusahaan yang 

dikarenakan oleh munculnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

dalam satu periode dan juga penarikan oleh pemilik. Unsur-unsur perubahan modal 

adalah modal  awal, laba / rugi,  penarikan pemilik dan modal  akhir.  Modal awal  

merupakan dana awal yang diinvestasikan dalam perusahan yang digunakan untuk 

menunjang pengoperasian perusahan pada awal perusahan tersebut berdiri. Laba /  

rugi merupakan selisih bersih antara total pendapatan dengan total biaya. Penarikan 

pemilik atau prive merupakan penarikan sejumlah dana oleh pemilik untuk keperluan 

di luar kegiatan/operasional  perusahaan.  Modal  akhir  merupakan hasil  akhir  dari  

penambahan modal awal ditambah dengan laba ( jika mengalami keuntungan ) atau 

pengurangan modal  awal  dikurangi  rugi  usaha  (  jika  mengalami  kerugian  )  

kemudian dikurangi dengan total prive.

2.1.4. Laporan Arus kas

Laporan arus kas merupakan Informasi tentang penerimaan dan pengeluaran 

dari  kas  dalam suatu  perusahaan  selama  satu  periode  tertentu.  Penerimaan  dan  

pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan dan 

kegiatan investasi. Aru kas kegiatan operasi merupakan penghasil utama pendapatan 

perusahaan dan kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan investasi dan kegiatan 
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pendanaan. Arus kas kegiatan investasi merupakan perolehan dan pelepasan aktiva 

jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus  kas  kegiatan  pendanaan  merupakan  kegiatan  yang  mengakibatkan  

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Semua  

informasi tersebut membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja perusahaan  

dalam  suatu  periode  dan  berguna  juga  untuk  memprediksi  kinerja  keuangan  

perusahaan di masa depan. 

      2.2. Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Fees (2005: 7), pemakai laporan keuangan meliputi para investor,  

manajer,  karyawan,  pelanggan,  kreditor  dan  pemerintah  yang  masing-masing  

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi  

yang berbeda. Antara lain sebagai berikut:

2.2.1. Investor

Para  investor  membutuhkan  informasi  keuangan  untuk  menjadi  bahan 

pertimbangan  risiko  dalam  melakukan  keputusan  investasi  apakah  membeli, 

menahan  atau  menjual.  Selain  itu  investor  juga  melakukan  penilaian  terhadap 

kemampuan perusahaan dalam membayar  dividen kepada investor atas  investasi 

yang dilakukan dalam perusahaan.

2.2.2. Kreditor (pemberi pinjaman)
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Para  kreditor  menggunakan  informasi  laporan  keuangan  untuk  menjadi  bahan 

pertimbangan  dalam memutuskan  apakah  pinjaman  serta  bunga  pinjaman  dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo.

2.2.3. Shareholders (para pemegang saham)

Para  pemegang  saham  menggunakan  informasi  laporan  keuangan  untuk 

mendapatkan informasi tentang perkembangan perusahaan, profit yang didapatkan 

perusahaan  dan  juga  untuk  pertimbangan  penambahan  modal  untuk  rencana 

perusahaan periode berikutnya.

2.2.4. Pelanggan

Para  pelanggan  menggunakan  informasi  laporan  keuangan  untuk  mengetahui 

informasi tentang perkembangan dan berjalannya kelangsungan hidup perusahaan. 

Khususnya  jika  pelanggan  terlibat  dalam  perjanjian  jangka  panjang  dengan 

perusahaan.

2.2.5. Pemerintah

Pemerintah  menggunakan  informasi  laporan  keuangan  untuk  mengetahui  dan 

mengatur aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya negara. 

Serta menetapkan kebijakan pajak dan memperoleh dasar dalam menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya.

2.2.6. Karyawan
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Karyawan dan kelompok-kelompok yang  mewakilinya  menggunakan informasi  

laporan  keuangan untuk  melakukan  penilaian  perusahaan  dalam stabilitas, 

profitabilitas dan kemampuan dari perusahaan dalam hubungan timbal balik yaitu 

memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja kepada karyawan.

2.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut SAK No. 1, karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi:

2.3.1. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan memenuhi  karakteristik dapat dipahami 

jika memudahkan para pengguna informasi  dalam memahami dan menggunakan 

informasi tersebut. Dengan asumsi, para pengguna informasi memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2.3.2. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan relevan jika dapat memenuhi 

kebutuhan  para  penggunanya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan 

mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mengevaluasi  peristiwa 

masa lalu, masa kini atau masa depan (predictive), menegaskan atau mengkoreksi, 

hasil evaluasi mereka di masa lalu (confirmatory).

2.3.3. Keandalan

Informasi  dalam laporan keuangan dikatakan andal jika informasi  tersebut 
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bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful  representation) dari 

yang  seharusnya  disajikan  atau  yang  secara  wajar  diharapkan  dapat  disajikan. 

Kesengajaan  untuk  tidak  mengungkapkan  (omission)  dapat  mengakibatkan 

informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan. Selain itu informasi harus bersifat 

netralitas yaitu mengarah pada kebutuhan umum pemakai bukan pada kebutuhan 

atau  keinginan  pihak  tertentu  dan  menggunakan  pertimbangan  sehat  (prudence) 

dalam mengungkapkan hakekat dan tingkat ketidakpastian peristiwa dan keadaan 

tertentu.

2.3.4. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan  periode  lain  untuk  mengidentifikasi  kecenderungan  (trend)  posisi 

keuangan  dan  kinerja  perusahaan.  Pengguna  informasi  juga  harus  dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Untuk memenuhi 

kualitas tersebut, maka pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi 

dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan 

tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 

            2.4. Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut  Jensen & Meckling  (1976),  prinsip utama  teori  keagenan adalah 

adanya  hubungan  kerja  antara  pihak  yang  memberi  wewenang  (principal)  yaitu 
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investor  dengan  pihak  yang  menerima  wewenang  (agency)  yaitu  manajer  dalam 

bentuk kontrak kerja sama. Dalam hubungan kerja tersebut terdapat kontrak dimana 

satu atau lebih orang (principal) mengikutsertakan orang lain (agency) dan memberi 

wewenang  pada  mereka  (agency)  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  atas  nama 

principal.  Teori  agensi  mengasumsikan  bahwa  tiap  individu  bertindak  atas 

kepentingan mereka sendiri.

 Pemegang saham sebagai  principal hanya  tertarik  kepada hasil  keuangan 

yang bertambah di dalam perusahaan, sedangkan agent diasumsikan akan menerima 

kepuasan  berupa  kompensasi  keuangan  dan  syarat-syarat  yang  menyertai  dalam 

hubungan  kontrak  tersebut.  Karena  perbedaan  kepentingan  ini  dan  juga  adanya 

asimetri  informasi  maka,  muncul  masalah  keagenan  yaitu  masing-masing  pihak 

berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Principal menilai prestasi 

Agent berdasarkan kemampuannya untuk memperbesar laba untuk dialokasikan pada 

pembagian deviden. 

Jika laba, harga saham dan dividen makin tinggi maka Agent akan mendapat 

insentif yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka manajemen dapat memanipulasi 

laporan  keuangan  agar  target  tercapai.  Masalah  yang  muncul  dalam  hubungan 

tersebut diduga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dimana 

pihak perusahaan menunda pelaporan  keuangan karena kondisi  laporan  keuangan 

yang sedang buruk dan sebaliknya. Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat 

asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. 

Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal 

dan  prospek  perusahaan  pada  masa  yang  akan  datang  dibandingkan  dengan 
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informasi yang diperoleh prinsipal, sehingga dalam kaitannya dengan hal tersebut, 

menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dengan segera atau tepat 

waktu akan dapat mengurangi asimetri informasi tersebut. Selain itu, informasi yang 

muncul  ke publik merupakan sinyal  tentang kebijakan manajemen terhadap pihak 

luar.

2.5. Ketepatan Waktu (Timeliness)

Timeliness didefinisikan  sebagai  suatu  pemanfaatan  informasi  oleh  

pengambil  keputusan  sebelum  informasi  tersebut  kehilangan  kapasitas  atau  

kemampuannya untuk mengambil keputusan.

Menurut  PSAK  No.  1  (Revisi  2009),  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.  Informasi  yang  tepat  waktu  dapat  memberikan  

manfaat bagi investor dalam mengambil keputusan sesuai dengan tepat.

Chambers dan Penman (1984), mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua  

cara, yaitu: 

1.  Ketepatan  waktu  didefinisikan  sebagai  keterlambatan  waktu  pelaporan  dari  

tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. 

2. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal 

pelaporan yang diharapkan.

Dyer dan Mc Hugh (1975) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk  

melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, antara lain:
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1.  Preliminary lag,  interval  jumlah hari  antara tanggal laporan keuangan sampai  

penerimaan laporan keuangan pendahuluan oleh bursa.

2. Auditor’s report lag, interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal laporan auditor ditandatangani.

3.  Total lag, interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal  

penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Dalam peraturan Bapepam, X.K.6 tertanggal 7 Desember 2006, dinyatakan 

bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat  

waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. 

Sedangkan  untuk  laporan  keuangan  tengah  tahunan  disampaikan  kepada  

BAPEPAM dalam jangka waktu sebagai berikut: 

1. Selambat-lambatnya  pada  akhir  bulan  pertama  setelah  tanggal  laporan 

keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan; 

2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-2 (kedua) setelah tanggal laporan 

keuangan  tengah  tahunan,  jika  disertai  laporan  Akuntan  dalam  rangka 

penelaahan terbatas; dan 

3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan 

keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan 

pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan

2.6. Profitabilitas
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Profitabilitas  adalah  kemampuan  perusahaan  menghasilkan  keuntungan  

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi dan 

Halim, 2003  dalam  Sulistyo,  2010).  Rasio  profitabilitas  memberikan 

gambaran tentang  tingkat  efektifitas  pengelolaan  perusahaan.  Semakin  tinggi 

profitabilitas berarti  semakin  baik,  karena  kemakmuran  pemilik  perusahaan  meningkat 

dengan semakin tingginya profitabilitas.

Ada bermacam cara untuk mengukur profitabilitas, antara lain:

1. Profit Margin

Profit margin adalah margin keuntungan yang ditentukan atas harga 

            penjualan. Margin keuntungan menunjukkan besar kecilnya laba 

dibandingkan dengan harga penjualan. Profir margin menunjukkan laba per 

rupiah penjualan.

2. Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih dengan total 

aktiva yang tertanam dalam perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba.

3. Return on Equity (ROE)

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atas 

penggunaan modal sendiri.
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Return  on  Total  Assets mengukur  kemampuan  perusahaan  dalam  

memanfaatkan  aktivanya  untuk  memperoleh  laba.  Rasio  ini  mengukur  tingkat  

pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan 

seluruh  dana  (aktiva)  yang  dimilikinya. ROA  yang  digunakan  diukur  dengan  

membagi laba dengan total aktiva, dapat dirumuskan sebagai berikut:

Laba Bersih

ROA = 

Total Aktiva

Hilmi  dan  Ali  (2008)  menghubungkan  profitabilitas  terhadap  ketepatan  

waktu pelaporan keuangan yang diproksi dengan ROA (Return On Asset),  hasil  

penelitiannya  menemukan  bukti  empiris  bahwa  variabel  ROA  mempunyai  

pengaruh signifikan terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan.  Perusahaan  

yang  memiliki  profitabilitas  tinggi  dapat  dikatakan  bahwa  laporan  keuangan  

perusahaan  tersebut  mengandung  berita  baik  dan  perusahaan yang  mempunyai  

berita baik akan cenderung menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Hal 

ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung 

berita  buruk,  sehingga  perusahaan cenderung tidak  tepat  waktu  menyampaikan  

laporan keuangannya.

Profitabilitas berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat  

pula disebabkan  oleh  adanya  faktor  kenaikan  harga  saham  yang  tinggi  dan  

kenaikan dividen yang merupakan kabar baik bagi para pemegang saham. Jika  

dividen meningkat maka pemegang saham akan puas dengan kinerja manajemen  

dan  memberikan  kompensasi  yang  besar  pada  manajemen  sehingga  keduanya  
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saling diuntungkan. Selain itu juga dimungkinkan oleh faktor kepemilikan  stock  

option plan oleh manajer dan karyawan yang  menginginkan  adanya  kenaikan  

dividen yang menguntungkan juga bagi mereka.

2.7. Debt to equity ratio

Rasio  debt  to  equity  ratio dikenal  juga  sebagai  rasio  financial  leverage.  

Menurut Weston dan Copeland (1995) dalam Hilmi dan Ali  (2008) menyatakan  

bahwa rasio leverage mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh 

penggunaan hutang. 

Menurut Munawir (1999 :  239) dalam Tofani  (2009) berpendapat  bahwa  

DER adalah  rasio  antara  total  kewajiban  dengan modal  sendiri.  Debt  to  equity  

ratio memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan dan 

tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang. Dalam penelitian ini, debt to equity ratio 

yang dimaksud  adalah  perbandingan  antaratotal  hutang  (Total  Debt)  dengan  

ekuitas (Total Shareholder’s Equity), dapat dirumuskan sebagai berikut :

           Total Debt

DER = 

   Total Shareholder’s Equity

Hilmi dan Ali (2008), dalam hasil penelitiannya menemukan bukti empiris  

bahwa variabel DER tidak  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  

ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan.  Tingginya  debt  to  equity  ratio 

mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Risiko keuangan perusahaan 
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yang  tinggi  mengindikasikan  bahwa  perusahaan  mengalami  kesulitan  keuangan  

(financial distress) akibat kewajiban yang tinggi. Kesulitan keuangan perusahaan  

merupakan  berita  buruk  yang  akan  mempengaruhi  kondisi  perusahaan  di  mata  

publik. Pihak manajemen cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan 

yang berisi berita buruk karena waktu yang ada akan digunakan untuk menekan debt  

to equity ratio serendah-rendahnya.

2.8. Likuiditas

Menurut  Prastowo & Juliaty (2008), likuiditas perusahaan menggambarkan 

kemampuan  perusahaan  tersebut  dalam memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  

kepada kreditor jangka pendek.  Current Ratio membandingkan antara total aktiva  

lancar dan utang lancar yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

   

       Current Assets

     Current Ratio (CR) = 

        Current Liabilites

Aktiva  lancar  menggambarkan  alat  bayar  dan  diasumsikan  semua  aktiva  

lancar bener-benar  bisa  digunakan  untuk  membayar.  Sedangkan  utang  lancar  

menggambarkan  yang  harus  dibayar  dan  diasumsikan  semua  utang lancar  benar-

benar  harus  dibayar.  Hilmi  dan  Ali  (2008)  menghubungkan  likuiditas  terhadap  

ketepatan waktu pelaporan keuangan yang diproksi dengan CR (Current Ratio), hasil 

penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa variabel CR mempunyai pengaruh  

signifikan terhadap ketepatan  waktu pelaporan keuangan.  Perusahaan yang  yang  
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memiliki  tingkat  likuiditas  yang  tinggi  menunjukkan bahwa perusahaan tersebut  

memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal 

ini merupakan berita baik sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

2.9. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi, antara lain dari segi total 

nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. 

Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan. 

Pada  penelitian  ini  ukuran  perusahaan  diproksikan  dengan  total  aset.  Menurut  

Owusu Ansah (2000) dalam Hilmi dan Ali (2008), perusahaan besar berada di bawah 

tekanan untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari 

adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya.

Perusahaan besar lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena 

memiliki  lebih  banyak  sumber  daya,  lebih  banyak  staf  akuntansi  dan  system  

informasi yang canggih dan memiliki sistem pengendalian intern yang kuat. Selain 

itu,  perusahaan  besar  juga  mendapat  pengawasan  yang  lebih  dari  investor  dan  

regulator serta lebih  menjadi  sorotan  publik.  Hilmi  dan  Ali  (2008),  dalam hasil  

penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan  

total  aset  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  ketepatan  waktu  

penyampaian laporan keuangan.  

2.10. Reputasi Kantor Akuntan Publik
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Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi akan kinerja 

perusahaan kepada publik agar akurat dan terpercaya diminta untuk menggunakan 

jasa  KAP.  Dan  untuk  meningkatkan  kredibilitas  dari  laporan  itu,  perusahaan  

menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik yaitu KAP yang 

berafiliasi  dengan  KAP  besar  yang  berlaku  universal  yang  dikenal  dengan  Big  

Four Worldwide Accounting Firm (Big 4). KAP Big 4 cenderung lebih dipercaya  

bila  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  menggunakan  jasa  KAP yang  tidak  

berafiliasi dengan Big 4.

KAP yang masuk dalam Big 4 yaitu:

1. PricewaterhouseCoopers (PwC) adalah kantor jasa professional terbesar di 

dunia  saat  ini.  Kantor  ini  dibentuk  pada  tahun 1998 dari  penggabungan 

usaha antara Price Waterhouse dan Coopers & Lybrand.

2.  Deloitte Touche Tohmatsu (juga terkenal dengan merek Deloitte) adalah 

urutan  kedua  terbesar  di  dunia  dalam  bidang  jasa  profesional  setelah 

PricewaterhouseCoopers dan merupakan anggota dari the Big Four auditors, 

sebuah kelompok kantor akuntan internasional terbesar di dunia. Deloitte di 

Indonesia di wakili oleh Osman Bing Satrio dan Rekan, juga didukung oleh 

PT. Deloitte Konsultan Indonesia dan Deloitte Tax Service.

3. Ernst  & Young merupakan perusahaan global  yang terdiri  dari  sejumlah 

perusahaan anggota. EY Global bermarkas di London, EY AS di New York, 

dan EY Indonesia di Jakarta. Di Indonesia, EY berafiliasi dengan Kantor 

Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (PSS). Klien utama Ernst 

&  Young  antara  lain  Pertamina,  Bank  Negara  Indonesia  (BNI),  Bank 
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Rakyat Indonesia (BRI), PT Krakatau Steel & Group, Coca Cola Bottling 

Indonesia & Indosat

4. KPMG adalah salah satu perusahaan jasa profesional terbesar di dunia. Di 

Indonesia, KPMG memiliki partner lokal yaitu KAP Siddharta & Widjaja 

yang dipimpin oleh Tohana Widjaja.

Hilmi dan Ali (2008), dalam hasil penelitiannya menemukan bukti empiris  

bahwa variabel  reputasi  KAP  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. DeAngelo (1981) dalam Hilmi dan 

Ali  (2008)  menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat  diartikan kualitas  

audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. Hal tersebut 

dikarenakan adanya fasilitas dan sumber daya yang lebih baik yang dimiliki oleh  

KAP besar serta keinginan menjaga nama besar perusahaan dengan memberikan  

kualitas audit yang maksimal pada klien. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

yang memakai jasa KAP besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan.

2.11. Opini auditor

Akuntan publik bertugas memberikan jaminan terhadap kewajaran laporan  

keuangan  yang  disusun  dan  diterbitkan  oleh  manajemen  melalui  opini  akuntan  

publik. 

Dalam PSA 29 SA Seksi 508 (2001) terdapat lima jenis pendapat akuntan,  

yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 
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Laporan keuangan yang disajikan telah wajar dan memenuhi kondisi-kondisi 

berikut:

 Seluruh laporan keuangan – neraca, laporan laba-rugi, laporan laba ditahan, 

dan laporan arus kas – telah lengkap.

 Semua  aspek  dari  ketiga  standar  umum  SPAP  telah  dipatuhi  dalam 

penugasan audit tersebut.

 Bukti  audit  yang  cukup  memadai  telah  terkumpul  dan  auditor  telah 

melaksanakan  penugasan  audit  dengan  sedemikian  rupa  sehingga  mampu 

menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi.

 Laporan  keuangan  telah  disajikan  sesuai  prinsip  akuntansi  yang  berlaku 

umum. Hal tersebut berarti pula bahwa pengungkapan informatif yang cukup 

telah  tercantum  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  serta  bagian-bagian 

lainnya dari laporan keuangan tersebut.

 Tidak  terdapat  situasi  yang  membuat  auditor  merasa  perlu  untuk 

menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam 

laporan audit.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified 

opinion with explanatory language) 

Laporan  keuangan yang  sesuai  dengan kriteria  suatu  audit  yang  lengkap  

dengan hasil audit yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan dengan 

wajar, tetapi auditor  merasa  wajib  untuk  memberikan  informasi  tambahan.  
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Penyebab-penyebab  utama  ditambahkannya  suatu  paragraf  penjelasan  pada  

laporan audit bentuk baku:

 Tidak adanya konsistensi  dalam penerapan prinsip akuntansi  yang berlaku 

umum.

 Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan (going concern).

 Auditor  menyetujui  terjadinya  penyimpangan  dari  prinsip  akuntansi  yang 

berlaku umum.

 Penekanan pada suatu masalah.

 Laporan yang melibatkan auditor lainnya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

Pendapat  wajar  dengan  pengecualian  dapat  diterbitkan  akibat  dari  

pembatasan lingkup audit atau kegagalan dalam memenuhi prinsip akuntansi yang 

berlaku  umum.  Pendapat  ini  hanya  dapat  diterbitkan  pada  saat  auditor  

menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)

Pendapat  ini  digunakan  saat  auditor  percaya  bahwa  secara  material  

keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara tidak wajar sehingga laporan  

keuangan tersebut tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil usaha dan arus kas 

yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan pendapat 
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tidak  wajar  hanya  dapat  diterbitkan  jika  auditor  memiliki  pengetahuan,  yang  

diperoleh setelah melakukan investigasi mendalam, bahwa terdapat ketidaksesuaian 

dengan PSAK. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion)

Laporan audit yang tidak memberikan pendapat diterbitkan pada saat auditor 

tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan yang diauditnya  

telah disajikan secara wajar. 

Hilmi dan Ali (2008), dalam hasil penelitiannya menemukan bukti empiris  

bahwa variabel opini auditor tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian Carslaw dan Kaplan  

(1991) dalam Hilmi dan Ali (2008) menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian 

laporan  keuangan  berhubungan  positif  dengan  opini  audit  yang  diberikan  oleh  

auditor dan perusahaan yang tidak menerima unqualified opinion memiliki pelaporan 

keuangan yang lebih lama.

Berdasarkan  hal  tersebut  berarti,  perusahaan  yang  mendapat  unqualified  

opinion dari auditor untuk laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangannya karena unqualified opinion merupakan 

berita baik (good news) dari auditor. Sebaliknya, perusahaan akan cenderung tidak 

tepat  waktu dalam menyampaikan laporan  keuangannya  apabila  menerima opini  

selain  unqualified opinion karena hal tersebut dianggap sebagai berita buruk (bad  

news) yang dapat memperburuk citra laporan keuangan perusahaan di mata publik 

terutama pemegang saham. 
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2.12. Kepemilikan Publik

Suharli dan Rachpriliani (2006) dalam Hilmi dan Ali (1008) mengungkapkan 

bahwa  struktur  kepemilikan  perusahaan  dapat  disebut  juga  sebagai  struktur  

kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki  

oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (insider ownership’s) dengan jumlah 

saham  yang  dimiliki  oleh  pihak  luar  (outsider  ownership’s). Pihak  luar  yang  

dimaksud adalah pihak  yang memiliki  saham perusahaan yang tidak terkait  dan  

murni tidak menjadi bagian dalam perusahaan.

Menurut Respati (2004) dalam Tofani (2009), kepemilikan pihak luar yang 

besar membuat pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar atau 

shareholder untuk lebih tepat waktu. Dengan adanya pengawasan dari pihak luar 

perusahaan maka  pihak  manajemen  dituntut  harus  mampu untuk menunjukkan  

kinerja  yang  baik,  karena  jika  kinerja  pihak  manajemen  baik  maka  pemegang  

saham akan mendukung keberadaan manajemen. Upaya pihak manajemen untuk  

menunjukkan  kinerja  yang  baik  adalah  dengan  memberikan  informasi  

perkembangan dan kondisi perusahaan.

Manajemen sebagai penyedia informasi dituntut untuk menyajikan informasi  

secara relevan dan tepat waktu. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan publik  

maka pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar perusahaan  

atau shareholder untuk lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan 

tahunan perusahaan. Hilmi dan Ali (2008), dalam hasil penelitiannya menunjukkan 
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bahwa  kepemilikan publik  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.13. Penelitian terdahulu

Tofani (2009) meneliti  faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan  

waktu pelaporan  keuangan  perusahaan  manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia.  

Adapun  hasilnya  menunjukkan  bahwa  variabel  DER,  ukuran  perusahaan,  

profitabilitas,  Outside  Ownership  dan opini  audit  tidak  berpengaruh  signifikan  

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Khairunniza (2009) dengan hasil penelitiannya menemukan bahwa variabel 

DER, ukuran  perusahaan,  profitabilitas,  Outside  Ownership,  Inside  Ownership, 

umur perusahaan,  opini  auditor  dan  kompleksitas  tidak  berpengaruh  terhadap  

ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan.  Sedangkan  variabel  reputasi  auditor  

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Yunanda  (2008)  melakukan  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang telah go publik.  Ditemukan  hasil  penelitiannya  yang  menunjukkan  bahwa  

ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatan  

waktu  pelaporan  keuangan.  Variabel  yang  tidak  berpengaruh  yaitu  Outside  

Ownership, umur perusahaan, reputasi auditor dan leverage.

Hilmi  dan  Ali  (2008)  menguji  dengan regresi  logistik  memperoleh  hasil  

bahwa faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  

keuangan pada perusahaan Go Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 
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tahun 2004 sampai dengan 2006 adalah profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, 

dan reputasi KAP. Sedangkan variabel leverage keuangan, ukuran perusahaan, dan 

opini auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan.

Dwiyanti  (2010) dengan hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa variabel  

DER, pergantian auditor dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan  keuangan.  Sedangkan  yang  berpengaruh  adalah  variabel  

kepemilikan publik dan profitabilitas.

Wulandari  (2008)  melakukan  penelitian  tentang  faktor-faktor  yang  

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan ditemukan hasilnya bahwa 

DER, ROA, ukuran perusahaan,  umur  perusahaan,  opini  auditor,  reputasi  KAP  

tidak  berpengaruh  siginifikan  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  

sedangkan  Outside  Ownership  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatan  waktu  

pelaporan keuangan.

Sulistyo  (2010)  dengan  hasil  penelitiannya  menemukan  bahwa  variabel  

ukuran  perusahaan,  profitabilitas,  dan  Outside  Ownership berpengaruh  terhadap  

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan variabel opini auditor, likuiditas  

dan leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.14. Rerangka Pemikiran

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali,  

sehingga  faktor-faktor  yang  dianggap  mempengaruhi  dalam  penelitian  ini  

disesuaikan  dengan  yang  digunakan  dalam Hilmi  dan  Ali  (2008).  Faktor-faktor  

tersebut adalah profitabilitas, likuiditas,  solvabilitas,  ukuran  perusahaan,  reputasi  
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kantor akuntan publik, opini auditor dan kepemilikan publik. Rerangka pemikiran  

mengenai  hubungan  antar  variabel-variabel  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dapat  

digambarkan sebagai berikut :

Rerangka Pemikiran Teoritis

2.15. Hipotesis Penelitian

Hipotesis  adalah  suatu  jawaban  sementara  atas  suatu  penelitian  yang  dilakukan 

dengan  maksud  untuk  mempermudah  analisis.  Dalam  penelitian  ini,  hipotesis 

dirumuskan sebagai berikut:

Ho1 : Profitabilitas (ROA) perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu   

              penyampaian laporan keuangan.

Ha1 : Profitabilitas (ROA) perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu 

  penyampaian laporan keuangan.

Ho2 : Solvabilitas (DER) perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu   

                          penyampaian laporan keuangan.
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Ha2 : Solvabilitas (DER) perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu 

  penyampaian laporan keuangan.

Ho3 : Likuiditas (CR) perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu 

  penyampaian laporan keuangan.

Ha3 : Likuiditas (CR) perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian  

   laporan keuangan.

Ho4 : Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

  laporan keuangan.

Ha4 : Ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan  

  keuangan.

Ho5 : Reputasi Akuntan Publik tidak mempengaruhi ketepatan waktu 

  penyampaian laporan keuangan

Ha5 : Reputasi Akuntan Publik mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

  laporan  keuangan

Ho6 : Opini Auditor tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

  keuangan

Ha6 : Opini Auditor mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

  keuangan

Ho7 : Kepemilikan publik tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

  laporan  keuangan.

Ha7 : Kepemilikan publik mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

  keuangan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pemilihan Objek Penelitian

Objek  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan-

perusahaan  properti  dan real  estate  yang  terdaftar  dalam Bursa Efek  Indonesia  (BEI) 

untuk periode tahun 2007-2009. Pemilihan bidang properti dan real estate sebagai objek 

penelitian dikarenakan bidang properti dan real estate merupakan salah satu bidang yang 

cukup  berpengaruh  dalam kemajuan  aspek  pembangunan  dan  ekonomi  suatu  negara. 

Jumlah  perusahaan-perusahaan  properti  dan  real  estate  yang  terdaftar  di  BEI  cukup 

banyak dapat dilihat pada gambar 3.1. Bidang properti memiliki  share sebesar 11,31% 
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dimana  share tersebut  cukup besar jika dibandingkan dengan nilai  rata semua bidang 

sebesar 11,11%. 

   Gambar 3.1 
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FINANCE

TRADE

                           Sumber : data olahan penulis

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Data Yang Dihimpun

Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder yang 

dipublikasikan. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek 

penelitian.  Data  sekunder  yang  dipergunakan adalah  laporan  keuangan tahunan  tahun 

2007-2009  mencakup tentang laba bersih setelah pajak, total aktiva,  total pasiva,  total 

modal, opini auditor, tanggal penyerahan laporan keuangan tahunan yang telah di audit 

ke BEI serta informasi lainnya yang berguna dalam penelitian ini. Semua sumber data ini 

berasal dari website resmi BEI dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
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3.2.2 Metode Pengambilan Sampel

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahan  properti  dan  real  estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah metode purposive sampling (pengambilan sampel dengan tujuan 

tertentu).  Populasi  yang  akan  dijadikan  sampel  penelitian  adalah  populasi  yang 

memenuhi  kriteria  sampel  tertentu  sesuai  yang  dikehendaki  peneliti.  Kriteria-kriteria 

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada tahun 2007-2009.

2. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit (audited annual financial report) untuk tahun 2007-2009.

3. Menampilkan  data  tanggal  penyampaian  laporan  keuangan  tahunan  ke 

BAPEPAM maupun BEI untuk tahun 2007-2009.

4. Menampilkan data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

untuk tahun 2007-2009.

5. Laporan keuangan yang dipublikasikan disajikan dalam mata uang Rupiah.

3.2.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

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

Variabel ini  diukur berdasarkan tanggal  penyampaian laporan keuangan tahunan  yang 

telah diaudit ke BAPEPAMLK atau BEI sejak tanggal tutup buku (31 Desember) sampai 
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tanggal penyerahan ke  BAPEPAMLK atau BEI (paling lambat tanggal 31 maret tahun 

berikutnya).  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  variabel  dummy  dengan 

kategorinya  adalah  bagi  perusahaan  yang  tidak  memiliki  ketepatan  waktu (terlambat) 

masuk kategori 0 dan perusahaan yang tepat waktu masuk kategori 1.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

   1) Profitabilitas

Profitabilitas  merupakan  indikator  keberhasilan  perusahaan  (efektifitas 

manajemen) dalam menghasilkan laba. Profitabilitas diproksikan dengan  Return 

On  Assets (ROA). Dalam penelitian  ini  tingkat  profitabilitas  akan  diukur 

menggunakan  ROA dengan rumus :

Laba Bersih
  ROA =   

Total Aktiva

2) Debt to Equity ratio

Debt  to  Equity  Ratio  (DER)  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  leverage 

(penggunaan utang) terhadap total  shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan 

dan  juga  dapat menggambarkan mengenai  struktur modal  yang  dimiliki  oleh 

perusahaan serta  melihat  tingkat  risiko  tak tertagihnya  utang.  Rumus  Debt  to  

Equity Ratio:

          

Total Debt
    DER =  

Total Shareholder’s Equity
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    3) Likuiditas

    Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam  

    memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek.     

    Likuiditas diukur dengan Current Ratio yang membandingkan antara total aktiva 

    lancar dan utang lancar yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

          Current Assets
     Current Ratio (CR) = 

        Current Liabilites

4) Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Data 

diperoleh  dari  Laporan  Keuangan tahunan  perusahaan dan  Indonesian  Capital  

Market Directory periode 2007-2009.

5) Reputasi KAP

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel  dummy.  Kategori perusahaan 

yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four diberi nilai 

dummy 1  dan  kategori  perusahaan  yang  menggunakan  jasa  selain  KAP yang 

berafiliasi dengan KAP Big Four diberi nilai dummy 0.

6) Opini Akuntan Publik

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel  dummy.  Kategori perusahaan 

yang mendapat  unqualified  opinion (WTP) diberi  nilai  dummy 1 dan kategori 
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perusahaan yang mendapat opini selain  unqualified opinion (SWTP) diberi nilai 

dummy 0.

7) Kepemilikan Publik

Variabel ini diukur dengan melihat persentase dari kepemilikan saham terbesar 

yang  dimiliki  oleh  pihak  luar  pada  perusahaan  manufaktur  go  public yang 

terdaftar di BEI. Besarnya kepemilikan saham oleh pihak luar didapat dari data 

yang telah disediakan di www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD).

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Semua sumber data sekunder berasal dari  website resmi BEI.  Indonesian Capital  

Market Directory (ICMD) dan website  perusahaan-perusahaan properti  dan real  estate 

yang terdaftar dalam BEI dan BAPEPAM.

3.3 Metode Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis 

statistik, antara lain uji statistik deskriptif dan uji statistik regresi logistik. Uji statistik 

deskriptif  digunakan  untuk  mendeskripsikan  variabel  yang  ada  dalam  penelitian  ini. 

Sedangkan  uji  regresi  logistik  digunakan  untuk  melihat  hubungan  korelasi  antara 

variabel-variabel  yang  terdapat  dalam penelitian  ini. Menurut  Imam  Ghozali  (2005), 

regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel independennya merupakan 
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kombinasi  antara  variabel  metrik  (yang  diukur  mengunakan skala  interval  atau  rasio) 

dengan variabel non-metrik (dummy).

Imam  Ghozali  (2005),  menyatakan  bahwa  regresi  logistik  juga  mengabaikan 

masalah  heteroscedacity,  yang  berarti  variabel  dependen  tidak  memerlukan 

homoscedacity atau hubungan kemiripan untuk masing-masing variabel independennya. 

Dan juga dalam menilai keseluruhan model (overall model fit) diperlukan untuk menilai 

kelayakan model regresi.

3.3.1 Teknik Pengolahan Data

Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  pertama  statistik  deskriptif,  kemudian 

dilakukan  pengujian  model,  dan  terakhir  pengujian  hipotesis.  Statistik  deskriptif 

memberikan gambaran tentang rata-rata dan standar deviasi data dari 3 tahun berturut-

turut  yaitu  2007-2009.  Sebelum dilakukan pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu model 

data diuji dengan menilai kelayakan model regresi (goodness of fit), menilai keseluruhan 

model (overall model fit), uji validitas dan menguji koefisien regresi. Metode statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi logistik (logistic regression).

3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis

Metode statistik  yang digunakan untuk menguji  hipotesis  adalah regresi  logistik 

(logistic  regression).  Menurut Hair  (2006)  dan  Ghozali  (2006)  dalam Hilmi  dan  Ali 

(2008), metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat 

kategorikal  (nominal  atau  non  metrik)  dan  variabel  independennya  kombinasi  antara 
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metrik  dan  non metrik  seperti  halnya  dalam penelitian  ini.  Model  analisisnya  adalah 

sebagai berikut:

ln (TL/1-TL) =  a  +  b1ROA  +  b2DER  + b3CR  + b4LnTA  + b5KAP + b6OA 

+ + b7KP +  e1

Keterangan :

ln (TL/1-TL)     = Variabel Dummy ketepatan waktu penyampaian laporan

    keuangan (kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat

   waktu dan kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu)

ROA = Profitabilitas (Return on Assets)

DER = Solvabilitas (Debt to Equity Ratio)

CR = Likuiditas (Current Ratio)

TA = Ukuran perusahaan (Ln Total Aset) 

KAP = Reputasi KAP (Dummy)

OA = Opini Auditor (Dummy)

KP = Persentase kepemilikan publik 

e = Error

Agar  dapat  menggunakan  metode  regresi  logistik,  penulis  perlu  melakukan 

beberapa uji terhadap model. Antara lain : 

1. Uji model fit (uji kelayakan model)

Uji ini mengindikasikan apakah suatu model dapat diterima (model dikatakan fit) 

atau tidak karena model tersebut cocok dengan data observasinya. Nilai goodness of  

fit test  diukur dengan nilai  Chi-Square pada uji  Hosmer and Lemeshow Test yang 

signifikansinya berada di atas 0,05.

2. Uji validitas 
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Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya variabilitas variabel terikat 

dapat  dijelaskan oleh  variabilitas  variabel  bebasnya  dalam teknik  analisis  regresi 

logistik dengan metode persentase Nagelkerke R2 .

3. Uji Overall Model Fit

Uji ini digunakan untuk  mengetahui apakah keseluruhan model regresi logistik yang 

dipakai merupakan model yang baik atau sesuai dengan data.

4. Uji signifikansi hipotesis

Uji ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor mana saja yang berpengaruh kuat 

terhadap variabel dependen. Variabel yang dianggap berpengaruh kuat mempunyai 

tingkat signifikansi alpha (α) di bawah 0,05.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai operasional variabel dan pengukuran variabel 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini :

   Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel

Variabel Yang Diukur Pengukuran Skala
  Variabel Dependen

Ketepatan Waktu
Tanggal penyampaian laporan 
keuangan tahunan auditan ke 

BAPEPAM
Variabel Dummy :

Nominal
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Tepat waktu (1) dan 
   Variabel Independen

Profitabilitas ROA = Laba bersih / Total aset Rasio
Solvabilitas DER = Total hutang / Total modal Rasio

Likuiditas
CR = Aset lancar / Kewajiban 

lancar
Rasio

Ukuran Perusahaan Ln Total aset Nominal

Reputasi KAP

Variabel Dummy :
KAP berafiliasi dengan KAP Big 

Four (1)
Dan KAP tidak berafiliasi dengan 

KAP Big Four (0)

Nominal

Opini Akuntan Publik
Variabel Dummy :

Unqualified opinion (1)
 dan Selain Unqualified opinion (0)

Nominal

Kepemilikan Publik 
%  kepemilikan pihak luar yang 

terbesar 
Rasio

Sumber : data olahan penulis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Singkat Objek Penelitian

Gambaran singkat objek penelitian mengkaji tentang profil perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan 

59
Analisis Faktor-Faktor..., George Prakasa, Ak.-Ibs, 2011



properti  dan  real  estate  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2007-2009  yang 

berjumlah 26 perusahaan. Tabel 4.1 menunjukan jumlah populasi properti dan real estate 

selama  periode  tahun  2007-2009.  Sampel  perusahaan  tersebut  kemudian  dipilih  dengan 

menggunakan yakni perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2009 

dan perusahaan tersebut mempunyai data yang lengkap. 

Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

NO KRITERIA JUMLAH

1. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama tahun 2007-2009 26

2. Perusahaan delisting selama periode tahun 2007-2009 0
3. Menggunakan mata uang Dolar 0
4. Data dalam Laporan Keuangan tidak lengkap (1)

Perusahaan Sampel 25
Sumber: Perhitungan penulis 

Setelah dilakukan seleksi  pemilihan  sampel  sesuai  dengan kriteria  yang telah ditentukan 

maka diperoleh 25 perusahaan setiap tahunnya yang memenuhi kriteria sampel,  sehingga 

sampel  dalam penelitian  ini  sebanyak  75  (25  x  3)  data.  Tabel  4.2  menjelaskan  tentang 

sampel perusahaan properti dan real estate yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2

Sampel Penelitian Properti dan Real Estate

Nama Perusahaan

PT. Bekasi Asri Pemula, Tbk.

PT. Bhuwanatala Indah Permai, Tbk.

PT. Citra Kebun Raya Agri, Tbk.

PT. Cowell Development, Tbk.

PT. Duta Anggada Realty, Tbk.

PT. Intiland Development, Tbk.

PT. Duta Pertiwi, Tbk.
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PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk.

PT. Gowa Makassar Development, Tbk.
PT. Jakarta International Hotels

 & Development, Tbk.

PT. Jaya Real Property, Tbk.

PT. Global Land Development, Tbk.

PT. Lamicitra Nusantara, Tbk.

PT. Laguna Cipta Griya, Tbk.

PT. Lippo Cikarang, Tbk.

PT. Modernland Realty, Tbk.

PT. Indonesia Prima Property, Tbk.

PT. New Century Development, Tbk.

PT. Pudjiadi Prestige, Tbk.

PT. Pakuwon Jati, Tbk.

PT. Panca Wiratama sakti, Tbk.

PT. Ristia Bintang Mahkotasejati, Tbk.

PT. Roda Vivatex, Tbk.

PT. Suryainti Permata, Tbk.

PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.

4.2. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian berupa perusahaan sektor properti dan real estate yang dikelompokkan ke 

dalam dua kategori berdasarkan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangannya, yaitu :

1. Perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya ke BAPEPAM.

2.  Perusahaan  yang  tidak  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  laporan  keuangannya  ke 

BAPEPAM.

Distribusi  perusahaan  property  dan  real  estate  berdasarkan  ketepatwaktuan  pelaporan 

keuangannya ditampilkan dalam tabel 4.3

Tabel 4.3
Distribusi Perusahaan Berdasarkan Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan
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TL

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 0 19 25.3 25.3 25.3

1 56 74.7 74.7 100.0

Total 75 100.0 100.0

 Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sampel penelitian adalah 75 perusahaan selama 

tiga  tahun  berturut-turut  yaitu  2007-2009.  Untuk  perusahaan  yang  tepat  waktu  dalam 

menyampaikan  laporan  keuangan  diberi  nilai  1  sedangkan  perusahaan  yang  tidak  tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangan diberi  nilai  0.  Dari  tabel  tersebut  terlihat 

bahwa  dari  75  pengamatan,  56  perusahaan  (74,7  persen)  menyampaikan  laporan 

keuangannya  secara  tepat  waktu  dan  sisanya  sebanyak  19  perusahaan  (25,3  persen) 

menyampaikan laporan keuangannya tidak tepat waktu.

4.3. Statistik Deskriptif

Sebagai tinjauan awal terhadap data penelitian, berikut disajikan ringkasan data-data 

dalam bentuk statistik deskriptif untuk masing-masing variabel.  Dalam statistik deskriptif 

dijelaskan  nilai  rata-rata  (mean),  nilai  minimum,  nilai  maksimum  serta  tingkat 

penyimpangan penyebaran (standard deviation) dari variabel yang diteliti. Gambaran umum 

sampel  dengan  variabel  profitabilitas,  leverage,  likuiditas,  ukuran  perusahaan  dan 

kepemilikan publik dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif berikut.

Tabel 4.4

Statistik Deskriptif
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Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ROA 75 -2.00520E1 1.57484E1 .8997 5.2734

DER 75 2.5836 381.6520 1.0344E2 95.8387

CR 75 10.778 1.6498E3 2.5599E2 3.3403E2

UKURAN 75 2.0229E1 2.9333E1 2.6519E1 2.2716

KP 75 7.11 74.38 29.5579 18.72448

               Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17

Analisis  statistik  deskriptif  seperti  pada  di  atas  menunjukan  nilai minimum, 

maksimum,  mean,  standar  deviasi  serta  jumlah  sampel  yang  diteliti dari  masing  masing 

variabel  independen.  Pada  variabel  profitabilitas  berupa  rasio profitabilitas  menunjukkan 

rata-rata sebesar 0,8997 yang berarti bahwa secara rata-rata diperoleh adanya laba positif 

dari  seluruh perusahaan sampel  atau secara umum selama periode penelitian tahun 2007 

hingga  2009 diperoleh  adanya  kemampuan  perusahaan sampel  dalam mendapatkan  laba 

bersih  hingga  mencapai  0,8997% dari  seluruh aset  yang  dimiliki  perusahaan.  Pada nilai 

minimum yang memiliki tanda negatif menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan yang 

mengalami laba negatif atau mengalami kerugian.

Selanjutnya  pada tingkat  leverage,  nilai  minimum yang dihasilkan adalah sebesar 

2,5836, sedangkan nilai maximum tingkat leverage sebesar 381,652. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat leverage yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah antara 2,5836 sampai 

dengan  381,652.  Nilai  rata-rata  leverage  adalah  sebesar  103,44  dengan  standar  deviasi 

95,8387. 

Pada tingkat likuiditas perusahaan, nilai minimum yang dihasilkan sebesar 10,778, 

sedangkan nilai maximum tingkat likuiditas sebesar 1649,8. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2009 adalah antara 10,778 sampai dengan 1649,8. 
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Nilai rata-rata tingkat likuiditas yang dihasilkan adalah sebesar 255,99 dan standar deviasi 

sebesar 334,03 yang berarti bahwa variasi data tingkat likuiditas perusahaan sampel cukup 

besar.

Nilai minimum variabel tingkat kepemilikan publik yang dihasilkan adalah sebesar 

7,11,  sedangkan  nilai  maximum  tingkat  kepemilikan  publik  sebesar  74,38.  Hal  ini 

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan oleh pihak luar pada perusahaan sampel adalah 

sebesar  7,11  sampai  dengan  74,38.  Nilai  rata-rata  tingkat  kepemilikan  publik  yang 

dihasilkan adalah  sebesar  29,5579 dengan standar  deviasi  sebesar  18,72448 yang berarti 

variasi data tingkat kepemilikan oleh pihak luar pada perusahaan sampel cukup besar.

Kemudian  pada  variabel  ukuran  perusahaan,  nilai  minimum yang  adalah  sebesar 

20,229, sedangkan nilai maximum sebesar 29,333. Hal ini menunjukkan bahwa total aset 

yang dimiliki  oleh perusahaan sampel adalah antara 20,229 sampai dengan 29,333. Nilai 

rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar 26,519 dengan standar deviasi sebesar 2,2716 yang 

berarti variasi data total aset perusahaan sampel besar (lebih dari 30% dari mean).

Untuk deskripsi  variabel  reputasi  Kantor  Akuntan  Publik  dan opini  dari  akuntan 

publik dapat dilihat pada tabel frekuensi berikut :

Tabel 4.5
Deskripsi data Reputasi Kantor Akuntan Publik

REPUTASI

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 0 59 78.7 78.7 78.7

1 16 21.3 21.3 100.0

Total 75 100.0 100.0

Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17

Untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP Afiliasi dengan KAP Big 4 diberi nilai 1 

sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang tidak Afiliasi dengan KAP Big 4 
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diberi nilai 0. Berdasarkan tabel frekuensi yang dihasilkan, ada 59 observasi (78,7 persen) 

yang  menggunakan jasa KAP yang  tidak Afiliasi  dengan KAP Big 4 sedangkan jumlah 

observasi  yang  menggunakan  jasa  KAP yang  Afiliasi  dengan  KAP Big  4  sebanyak  16 

observasi (21,3 persen).

Tabel 4.6
Deskripsi data Opini Akuntan Publik

OPINI

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid SWTP 1 1.3 1.3 1.3

WTP 74 98.7 98.7 100.0

Total 75 100.0 100.0

          Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17

Untuk  perusahaan  yang  memperoleh  opini  wajar  tanpa  pengecualian  diberi  nilai  1 

sedangkan perusahaan yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian diberi nilai 

0.  Berdasarkan  tabel  frekuensi  yang  dihasilkan,  ada  1  observasi  (1,3  persen)  yang 

memperoleh  opini  selain  wajar  tanpa  pengecualian,  sedangkan  yang  memperoleh  wajar 

tanpa pengecualian sebesar 74 observasi (98,7 persen).

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Uji Klasifikasi Prediksi Model

Tabel 4.7
Classification Tablea,b

Observed

Predicted

TL Percentage 
Correct0 1

Step 0 TL 0 0 19 .0

1 0 56 100.0

Overall Percentage 74.7

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500
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Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17
Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa nilai persentase ketepatan data hasil observasi dapat 

memprediksi model yaitu nilai “Overall Percentage” adalah sebesar 74,7%, maka sebesar 

74,7% ketepatan data hasil observasi dapat memprediksi model.

4.4.2. Uji Validitas 
Tabel 4.8

Model Summary

Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R 

Square
Nagelkerke R 

Square

1 65.820a .225 .331

a. Estimation terminated at iteration number 20 because 
maximum iterations has been reached. Final solution cannot 
be found.

Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17

Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  seberapa  besar  variabel  independen dapat  menjelaskan 

variabel  dependennya  dalam model  melalui  nilai  Nagelkerke R2. Tabel  diatas,  diketahui 

nilai  Nagelkerke R2 sebesar 0.331 yang artinya  variabel  independen dalam model  dapat 

menjelaskan  33,1%  variabel  dependennya,  sisa  66,9%  dapat  dijelaskan  oleh  variabel 

independen lain yang tidak terdapat di dalam model.

4.4.3. Uji Overall Model Fit

Tabel 4.9

Iteration Historya,b,c,d

Iteration

-2 Log 

likelihood

Coefficients

Constan

t ROA DER CR UKURAN REPUTASI OPINI KP

Step 

1

1 68.688 3.985 .059 .000 .000 -.110 .956 .392 -.025

2 66.062 6.013 .099 -.001 .000 -.176 1.270 1.045 -.034

3 65.852 6.640 .117 -.001 .000 -.197 1.366 1.960 -.036

4 65.831 6.693 .119 -.001 .000 -.199 1.375 2.965 -.037

5 65.824 6.694 .119 -.001 .000 -.199 1.375 3.970 -.037
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       Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17

Tabel  4.9  adalah  hasil  uji  kelayakan  atau overall  model  fit.  Penilaian  dilakukan dengan 

melihat angka awal atau initial -2 Log Likelihood sebagai block number = 0, dan -2 Log 

Likelihood block number = 1. Hasil dari overall model fit adalah sebagai berikut : angka 

awal (initial) -2 Log Likelihood block number = 0 adalah 84,895 sedangkan pada -2 Log 

Likelihood  block  number  =  1  turun  menjadi  68,688  ini  mengindikasikan  model  dalam 

penelitian adalah model yang baik.

4.4.4. Uji Kelayakan Model

Tabel 4.10
Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 16.244 7 .103

        Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17

Tabel  4.10  menunjukkan  nilai  Hosmer  and  Lemeshow  adalah  16,244  dengan  nilai 

signifikansi 0,103 dimana nilai ini berada diatas 0,05. Dari hasil pembacaan tabel di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model penelitian dapat diterima karena cocok (fit) 

dengan data observasinya dan layak.

4.4.5. Uji Hipotesis

Tabel 4.11
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Variables in the Equation

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

95,0% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 1a ROA .119 .075 2.486 1 .115 1.126 .972 1.305

DER -.001 .004 .094 1 .759 .999 .992 1.006

CR .000 .001 .020 1 .887 1.000 .998 1.002

UKURAN -.199 .163 1.494 1 .222 .819 .595 1.128

REPUTASI 1.375 .698 3.877 1 0.048 3.955 1.006 15.546

OPINI 18.973 4.019E4 .000 1 1.000 1.738E8 .000 .

KP -.037 .016 5.306 1 .021 .964 .934 .995

Constant 6.694 4.543 2.171 1 .141 807.211

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, DER, CR, UKURAN, REPUTASI, OPINI, KP.

Sumber: Perhitungan penulis melalui SPSS 17

Berdasarkan diatas maka dapat dibuat persamaan regresi logistik sebagai berikut:

ln (TL/1-TL) = 6,694 + 0,119 ROA - 0.001 DER – 0.000 CR - 0.199 TA + 1,357 

REPUTASI + 18,973 OA - 0,037 KP

1. Profitabilitas

Ho1: α > 0.05 : ROA tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Ha1: α < 0.05 : ROA mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Berdasarkan diatas, dapat diketahui bahwa variabel ROA memiliki nilai wald sebesar 2,486 

dengan p-value 0.115 > 0.05 dengan demikian Ho7 diterima, artinya ROA tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Solvabilitas

Ho2: α > 0.05 : DER tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Ha2: α < 0.05 : DER mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

68
Analisis Faktor-Faktor..., George Prakasa, Ak.-Ibs, 2011



Berdasarkan diatas, dapat diketahui bahwa variabel DER memiliki nilai wald sebesar 0.094 

dengan p-value 0.759 > 0.05 dengan demikian Ho2 diterima, artinya DER tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Likuiditas

Ho3: α > 0.05 : CR tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Ha3: α < 0.05 : CR mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Berdasarkan diatas,  dapat diketahui bahwa variabel CR memiliki  nilai  wald sebesar 0.02 

dengan p-value 0.887 > 0.05 dengan demikian Ho1 diterima, artinya CR tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4. Ukuran Perusahaan

Ho4:  α  >  0.05  :  Ukuran  perusahaan  tidak  mempengaruhi  ketepatan  waktu  pelaporan 

keuangan

Ha4: α < 0.05 : Ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Berdasarkan diatas, dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai wald 

sebesar 1,494 dengan p-value 0.222 > 0.05 dengan demikian Ho6 diterima, artinya ukuran 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan.

5. Reputasi Kantor Akuntan Publik
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Ho5: α > 0.05 : Reputasi tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Ha5: α < 0.05 : Reputasi mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Berdasarkan diatas,  dapat diketahui bahwa variabel Reputasi  memiliki  nilai  wald sebesar 

3,877  dengan  p-value  0.048  <  0.05  dengan  demikian  Ho4  ditolak,  artinya  Reputasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

6. Opini Auditor

Ho6: α > 0.05 : Opini tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Ha6: α < 0.05 : Opini mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Berdasarkan diatas, dapat diketahui bahwa variabel opini memiliki nilai wald sebesar 0.000 

dengan p-value 1.000 > 0.05 dengan demikian Ho5 diterima, artinya opini tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

7. Kepemilikan Publik

Ho7: α > 0.05 : KP tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Ha7: α < 0.05 : KP mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan

Berdasarkan diatas, dapat diketahui bahwa variabel KP memiliki nilai wald sebesar 5,306 

dengan  p-value  0.021  <  0.05  dengan  demikian  Ho3  ditolak,  artinya  KP  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4.4.6 Interpretasi Hasil

Bukti empiris dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan properti dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tepat waktu dalam penyampaian laporan 
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keuangan ke Bapepam. Hal ini menunjukkan cukup tingginya tingkat kesadaran perusahaan 

dalam   memenuhi  peraturan  pasar  modal.  Berikut  ini  dibahas  beberapa  temuan  hasil 

penelitian:

1. Profitabilitas

Hasil  pengujian  regresi  logistik  menunjukkan  bahwa  variabel  profitabilitas 

perusahaan tidak berpengaruh  terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Hal  ini  dapat  terlihat  dari  uji  hipotesis  dimana nilai  profitabilitas  signifikan pada 0,115, 

dimana  0,115  lebih  besar  dibandingkan  dengan  tingkat  signifikansi  5% (0,05).  Dengan 

demikian  penelitian  ini  menerima  Ho1  yang  menyatakan  bahwa  profitabilitas  tidak 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat profitabilitas suatu 

perusahaaan  tidak  mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan.  Dari 

data  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  rata-rata  perusahaan  sampel  adalah  0,8997%. 

Beberapa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, di atas rata-rata perusahaan 

sampel,  namun  perusahaan-perusahaan  tersebut  tidak  menyampaikan  laporan  keuangan 

dengan tepat waktu, seperti: 1) PT. Duta Anggada Realty, Tbk. dengan profitabilitas sebesar 

3,63%; 2) PT. PT. Jakarta International Hotels & Development, Tbk. dengan profitabilitas 

sebesar 6,13%; 3) PT. Gowa Makassar Tourism Development,  Tbk dengan profitabilitas 

sebesar 2,82%.

Sebaliknya banyak perusahaan yang memiliki tingkat profitabiltias yang rendah, di 

bawah rata-rata perusahaan sampel, namun faktanya perusahaan-perusahaan tersebut justru 

tepat  waktu  dalam  menyampaikan  laporan  keuangannya.  Beberapa  perusahaan  tersebut 

seperti: 1) PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk. dengan profitabiltias -8,4577%; 2) PT. Panca 
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Wiratama Sakti, Tbk. dengan profitabilitas -15,31%; 3) PT. Global Land Development, Tbk. 

dengan profitabilitas  -5,34%. Kondisi  tersebut  yang menyebabkan penelitian ini  menjadi 

tidak signifikan yang berlawanan dengan logika teori. Hal ini mengindikasikan bahwa baik 

perusahaan  yang  tepat  waktu  maupun  perusahaan  yang  tidak  tepat  waktu  mengabaikan 

informasi tentang return on assets (ROA).

Hasil ini tidak sesuai dengan logika teori yang ada dalam teori agensi oleh Jensen & 

Meckling  (1976)  serta  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hilmi  dan  Ali  (2008)  dan 

Yunanda (2008) di mana pengumuman laba yang berisi berita baik cenderung untuk lebih 

cepat disampaikan kepada publik dan sebaliknya. Hal ini karena para manajer sebagai agen 

ingin  menunjukkan  kinerja  perusahaan  yang  baik  yang  dapat  memuaskan  para  prinsipal 

dengan harapan adanya kompensasi bonus atas kinerja mereka. Selain itu hasil penelitian ini 

tidak  sama dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Sulistyo  (2010),  Hilmi  dan  Ali 

(2008)  dan  Yunanda  (2008)  dimana  profitabilitas  perusahaan  berpengaruh  terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pada BAPEPAM. Namun hasil penelitian 

ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2008), Khairruniza (2009), 

Tofani (2009) dimana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan.

2. Solvabilitas

Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  regresi  logistik  memperoleh  hasil  bahwa 

leverage  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan 

keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji hipotesis dimana nilai signifikansi 

leverage  keuangan  sebesar  0,759  dan  nilai  koefisien  regresi  senilai  -0,001  pada  taraf 
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signifikansi 5%, berarti nilai 0,759 > 0,05. Dengan demikian penelitian ini menerima Ho3 

yang menyatakan bahwa leverage keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat leverage keuangan 

suatu perusahaaan tidak mempengaruhi  ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Dari  data  penelitian  dapat  diketahui  bahwa rata-rata  tingkat  leverage  perusahaan sampel 

adalah 103,44%. Beberapa perusahaan memiliki tingkat leverage keuangan yang tinggi, di 

atas  rata-rata  perusahaan  sampel,  namun  perusahaan-perusahaan  tersebut  tetap 

menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, seperti: 1) PT. Bekasi Asri Pemula, 

Tbk.  dengan  leverage  268,12%;  2)  PT.  Duta  Anggada  Realty,  Tbk.  dengan  leverage 

381,652%. 

Sebaliknya  banyak perusahaan yang seharusnya  menyampaikan keuangan dengan 

tepat  waktu karena memiliki  tingkat  leverage  keuangan yang rendah,  di  bawah rata-rata 

perusahaan sampel, namun faktanya perusahaan-perusahaan tersebut justru terlambat dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. Beberapa perusahaan tersebut seperti: 1) PT. Laguna 

Cipta Griya, Tbk. dengan leverage 11,25%; 2) PT. Bhuwanatala Indah Permai, Tbk. dengan 

leverage 18,54%%; 3) PT. Citra Kebun Raya Agri, Tbk. Dengan leverage 5,32%. Kondisi 

tersebut yang menyebabkan penelitian ini menjadi tidak signifikan yang berlawanan dengan 

logika teori.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa baik  perusahaan yang tepat  waktu maupun 

perusahaan  yang  tidak  tepat  waktu  mengabaikan  informasi  tentang  debt  to  equity  ratio 

(DER).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi 

dan  Ali  (2008),  Wulandari  (2008),  Yunanda (2008),  Tofani  (2009),  Khairruniza  (2009), 
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Dwiyanti (2010) dan Sulistyo (2010) yang menyatakan bahwa tingkat leverage keuangan 

suatu  perusahaan  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian 

laporan  keuangan.  Dari  hasil  ini  menunjukkan  bahwa tinggi  rendahnya  tingkat  leverage 

keuangan suatu  perusahaaan tidak  mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan 

keuangan.  Perusahaan  yang  tepat  waktu  maupun  yang  tidak  tepat  waktu  dalam 

menyampaikan laporan keuangannya tidak mempertimbangkan tingkat leverage keuangan 

yang dialami oleh perusahaan tersebut.

3. Likuiditas

Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  regresi  logistik  memperoleh  hasil  bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal 

ini  dapat  dilihat  dari  nilai  perhitungan  uji  hipotesis  dimana  nilai  signifikansi  likuiditas 

sebesar 0,887 dan nilai  koefisien regresi senilai 0,000 pada taraf signifikansi 5%, berarti 

nilai  0,887  >  0,05.  Dengan  demikian  penelitian  ini  tidak  dapat  menerima  Ha3  yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan.

Hasil  ini  yang  menunjukkan  bahwa  tinggi  rendahnya  tingkat  likuiditas  suatu 

perusahaaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini 

tidak sesuai dengan logika teori yang ada, dengan demikian perusahaan yang tepat waktu 

maupun  yang  tidak  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  laporan  keuangannya  tidak 

mempertimbangkan  tingkat  likuiditas  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  tersebut.  Dari  data 

penelitian  dapat  diketahui  bahwa  rata-rata  rasio  likuiditas  perusahaan  sampel  adalah 

255,99%. Beberapa perusahaan yang memiliki rasio likuiditas jauh lebih tinggi di atas rata-
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rata  rasio  likuiditas  perusahaan  sampel  justru  tidak  tepat  waktu  dalam  menyampaikan 

laporan  keuangannya,  seperti:  1)  PT.  Ristia  Bintang  Mahkotasejati,  Tbk.  dengan  rasio 

likuiditas 493,1%; 2) PT. Laguna Cipta Griya, Tbk. dengan rasio likuiditas 960,29%;.

 Sebaliknya perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 

adalah perusahaan yang memiliki rasio likuiditas di bawah rata-rata, beberapa di antaranya 

seperti: 1) PT. Bekasi Asri Pemula, Tbk. dengan rasio likuiditas 12,73%; 2) PT. Indonesia 

Prima Property,  Tbk. dengan rasio likuiditas 11,2%; 3) PT. Panca Wiratama Sakti,  Tbk. 

dengan rasio likuiditas 15,44%. Kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan hasil penelitian 

ini  menjadi  tidak  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang  mempunyai 

tingkat  likuiditas  yang  tinggi,  belum tentu  menyampaikan  laporan  keuangannya  dengan 

tepat waktu. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas rendah juga ingin 

menyampaikan  laporan  keuangannya  dengan  tepat  waktu,  yang  bertujuan  agar  pihak 

kreditor  dapat  mengetahui  kinerja  perusahaan  dan  mengetahui  kemampuan  perusahaan 

dalam  membayar  pinjaman  dari  kreditor.  Apabila  perusahaan  menunda  pelaporan 

keuangannya  maka  akan  mengurangi  tingkat  kepercayaan  kreditor  terhadap  perusahaan 

dalam kemampuan membayar  kewajiban jangka pendek perusahaan.  Hal ini  tidak sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) dan Sulistyo (2010) yang 

menyatakan  bahwa  tingkat  likuiditas  suatu  perusahaan  mempengaruhi  ketepatan  waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

4. Ukuran Perusahaan

Hasil  penelitian  menggunakan  regresi  logistik  memperoleh  hasil  bahwa  variabel 

ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan 
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keuangan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  tingkat  signifikansi  ukuran  perusahaan  pada  uji 

koefisien regresi dimana nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,222 lebih besar dari 

tingkat  signifikansi  5%  (0,05).  Dengan  demikian  penelitian  ini  menerima  Ho4  yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Hasil ini yang menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah total aset suatu 

perusahaaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Dari  data penelitian dapat  diketahui  bahwa rata-rata  total  aset  perusahaan sampel 

adalah 26,51. Beberapa perusahaan yang memiliki  total  aset lebih tinggi di atas rata-rata 

sampel justru tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, seperti: 1) PT. 

Duta  Anggada Realty,  Tbk.  dengan total  aset  28,55;  2)  PT.  Intiland  Development,  Tbk. 

dengan total aset 28,33; 3) PT. Modernland Realty, Tbk dengan total aset 28,2. Sebaliknya 

perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan adalah perusahaan 

yang memiliki total aset di bawah rata-rata, beberapa di antaranya seperti: 1) PT. Pakuwon 

Jati, Tbk. dengan total aset 21,969; 2) PT. Jaya Real Property, Tbk. dengan total aset 21,51; 

3) PT. Lamicitra Nusantara,  Tbk. dengan total  aset 20,26. Kondisi-kondisi tersebut yang 

menyebabkan  hasil  penelitian  ini  menjadi  tidak  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 

perusahaan  yang  mempunyai  total  aset  yang  besar,  belum tentu  menyampaikan  laporan 

keuangannya dengan tepat waktu. 

Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wulandari 

(2008), Hilmi dan Ali (2008) dan Khairunniza (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan 

perusahaan.  Di  samping  itu,  hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang 
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dilakukan  oleh  Yunanda  (2008)  dan  Noviandi  (2007),  yang  menyatakan  bahwa  ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

5. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa variabel reputasi 

kantor  akuntan  publik  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan 

keuangan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  hasil  pengujian  koefisien  regresi,  dimana  nilai 

signifikansi variabel reputasi kantor akuntan publik sebesar 0,048 dan nilai koefisien regresi 

senilai  1,375  pada  taraf  signifikansi  5%,  berarti  nilai  0,048  <  0,05.  Dengan  demikian 

penelitian ini dapat menerima Ha6 dan disimpulkan bahwa reputasi kantor akuntan publik 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hasil ini tidak sepenuhnya sesuai dengan logika teori yang menyatakan bahwa KAP 

yang berafiliasi  dengan KAP  Big Four  cenderung lebih cepat dalam melaporkan laporan 

keuangan.  Dapat  dilihat  pada  tabel  frekuensi  bahwa  sebesar  78,7%  perusahaan 

menggunakan Kantor Akuntan Publik yang tidak berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik 

Big Four namun tetap mendukung adanya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Hal 

tersebut dapat dikarenakan para perusahaan cenderung memakai KAP yang di luar Big Four 

dengan  faktor-faktor  tertentu  yaitu  pertimbangan  ukuran  perusahaan  yang  masih  dapat 

dijangkau untuk dilakukan pemeriksaan oleh KAP di luar Big Four, hubungan kerja sama 

yang terjalin cukup lama antara KAP tersebut dengan perusahaan yang memungkinkan KAP 

mempunyai pengetahuan lebih di bidang industri perusahaan serta meminimisasi biaya audit 

yang tinggi jika memakai KAP Big Four yang mungkin dapat berpengaruh pada keuangan 

perusahaan. 
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Kinerja Kantor Akuntan Publik juga tidak lepas dari kinerja para manajer dari pihak 

perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Cepat atau tidaknya suatu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan juga tergantung pada kinerja manajer, dengan 

penyerahan laporan keuangan yang cepat  dari  pihak perusahaan kepada Kantor  Akuntan 

Publik  dapat  mempercepat  dilakukannya  pemeriksaan  keuangan  perusahaan oleh  Kantor 

Akuntan Publik sehingga mendukung adanya ketepatan waktu pelaporan keuangan di BEI.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali 

(2008)  yang  menyatakan  bahwa reputasi  KAP mempunyai  pengaruh terhadap  ketepatan 

waktu  penyampaian  laporan  keuangan.  Hasil  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  oleh 

Yunanda (2008), Wulandari (2008) dan Dwiyanti (2010) yang menyatakan bahwa reputasi 

KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan.

6. Opini Auditor

Hasil  pengujian  menggunakan  regresi  logistik  menunjukkan  bahwa opini  auditor 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini dapat 

terlihat  dari  nilai  signifikansi  variabel  opini  auditor  yang  sebesar  1  dan  nilai  koefisien 

regresi senilai 18,973 pada taraf signifikansi 5%, berarti nilai 1 > 0,05. Dengan demikian 

penelitian  ini  menerima  Ho7  yang  menyatakan  bahwa  opini  auditor  tidak  berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena opini 

auditor  atas  laporan  keuangan yang  disusun oleh pihak manajemen tidak mempengaruhi 
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pihak manajemen untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat ataupun tidak 

tepat waktu.

Tabel 4.12
Distribusi Opini Auditor dan Ketepatan Waktu Perusahaan dalam

Penyampaian Laporan Keuangan

Opini Auditor Tepat Waktu
Tidak Tepat 

Waktu Total
Wajar tanpa pengecualian 55 19 74

Selain Wajar tanpa 
pengecualian 1 0 1

Total 56 19 75
(Sumber: data sekunder, diolah)

Dari  data  penelitian  diketahui  bahwa  dari  75  perusahaan  sampel,  74  perusahaan 

memperoleh wajar tanpa pengecualian dan sebanyak 1 perusahaan memperoleh pendapat 

selain wajar tanpa pengecualian. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa sebanyak 56 perusahaan 

yang  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  laporan  keuangan,  55  perusahaan  diantaranya 

adalah perusahaan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian dari auditor. Namun 

demikian,  jika  dilihat  dari  19  perusahaan  yang  tidak  tepat  waktu  dalam  penyampaian 

laporan keuangan, juga diketahui bahwa 19 perusahaan diantaranya adalah perusahaan yang 

mendapat  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  dari  auditor  untuk  laporan  keuangannya. 

Kondisi tersebut yang menyebabkan hasil penelitian ini menjadi tidak signifikan dan tidak 

sesuai  dengan  logika  teori  perusahaan  yang  tidak  menerima  pendapat  wajar  tanpa 

pengecualian memiliki pelaporan keuangan yang lebih lama..

Meskipun sebagian besar  opini audit  yang diperoleh  merupakan opini audit  yang 

wajar tanpa pengecualian,  tidak mempengaruhi  perusahaan untuk menyampaikan laporan 

keuangannya dengan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tofani (2009), Khairruniza (2009), Wulandari (2008), Hilmi dan Ali (2008) dan Sulistyo 
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(2010) yang menyatakan bahwa opini akuntan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

7. Kepemilikan Publik

Hasil penelitian yang menggunakan regresi logistik ini menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi kepemilikan publik pada uji koefisien regresi, 

yakni sebesar 0,021 dan nilai  koefisien regresi senilai  -0,037 pada taraf signifikansi 5%. 

Nilai  signifikansi  0,021 lebih  kecil  dibandingkan dengan batas  signifkansi  sebesar  0,05. 

Dengan demikian penelitian ini dapat menerima Ha5 dan disimpulkan bahwa kepemilikan 

publik berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Hasil tersebut tidak sesuai dengan logika teori bahwa dengan adanya kepemilikan 

publik  yang  besar maka pihak manajemen akan lebih  mendapat  tekanan dari  pihak luar 

perusahaan  untuk  lebih  tepat  waktu  dalam  penyampaian  laporan  keuangan  tahunan 

perusahaan,  karena  pemegang  saham  dari  pihak  luar  ingin  dengan  segera  mengetahui 

informasi perkembangan dan kondisi perusahaan. Pada nilai mean menunjukkan nilai rata-

rata kepemilikan publik adalah sebesar 29,55% yang tergolong rendah namun tetap dilihat 

bahwa perusahaan  tepat  waktu  dalam melaporkan  laporan  keuangan,  hal  tersebut  dapat 

menunjukkan komitmen perusahaan untuk tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan 

tanpa ada pengaruh dari pihak luar. Hal tersebut dimungkinkan karena ada motivasi untuk 

menjaga nama baik perusahaan dalam relasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis 

perusahaan tersebut.
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Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunanda (2008), Tofani 

(2009) dan Khairruniza (2009) yang menyatakan bahwa faktor  kepemilikan  publik  tidak 

mempengaruhi  ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan.  Akan 

tetapi,  hasil  penelitian  ini  mendukung penelitian  yang dilakukan oleh Wulandari  (2008), 

Hilmi  dan  Ali  (2008),  Dwiyanti  (2010)  dan  Sulistyo  (2010)  yang  meyatakan  bahwa 

kepemilikan publik mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

Sebagai  bagian  akhir  dari  penulisan  skripsi  ini,  maka  dalam  bab  V  ini  akan 

disampaikan simpulan dan saran mengenai penelitian ini. Adapun simpulan dan saran yang 

disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini, khususnya dari hasil pengujian hipotesis. 

Simpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

81
Analisis Faktor-Faktor..., George Prakasa, Ak.-Ibs, 2011



5.1. Simpulan

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1)  Profitabilitas  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian 

laporan keuangan. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan 

untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak tepat waktu.

2)  Solvabilitas  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian 

laporan  keuangan.  Tingkat  leverage  suatu  perusahaan  tidak  mempengaruhi  perusahaan 

untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak tepat waktu.

3) Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan.  Tingkat  likuiditas  suatu  perusahaan  tidak  mempengaruhi  perusahaan  untuk 

menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak tepat waktu.

4) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk 

menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak tepat waktu.

5) Reputasi  Kantor Akuntan Publik  berpengaruh terhadap ketepatan  waktu penyampaian 

laporan  keuangan.  Reputasi  Kantor  Akutnan  Publik  yang  memeriksa  laporan  keuangan 

mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu 

atau tidak tepat waktu.

6)  Opini  auditor  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan 

keuangan.  Jenis  opini  auditor  pada  laporan  keuangan  perusahaan  tidak  mempengaruhi 

perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak tepat 

waktu.
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7)  Kepemilikan  publik  pada  perusahaan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

penyampaian  laporan  keuangan.  Persentase  kepemilikan  publik  pada  suatu  perusahaan 

mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu 

atau tidak tepat waktu.

5.2 Saran

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Menggunakan tambahan variabel independen lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini 

seperti  umur  perusahaan dan  inside ownership yang  tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  pada  penelitian  Khairruniza 

(2009)  untuk  melihat  apakah  terdapat  perbedaan  dalam hasil  penelitian  dengan variabel 

tersebut dengan objek sampel perusahaan yang berbeda.

2.  Perusahaan  yang  digunakan  sebagai  data  bisa  menggunakan  perusahaan  lain  selain 

property dan real estate untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam hasil penelitian.
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LAMPIRAN 1

UJI KLASIFIKASI PREDIKSI MODEL
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Classification Tablea,b

Observed

Predicted

TL

Percentage Correct0 1

Step 0 TL 0 0 19 .0

1 0 56 100.0

Overall Percentage 74.7

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

LAMPIRAN 2

UJI VALIDITAS
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LAMPIRAN 3

UJI OVERALL MODEL FIT

Iteration Historya,b,c,d

Iteration Coefficients

Model Summary

Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R 

Square
Nagelkerke R 

Square

1 65.820a .225 .331

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum 
iterations has been reached. Final solution cannot be found.
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Iteration Historya,b,c,d

-2 Log 

likelihood

Constan

t ROA DER CR UKURAN REPUTASI OPINI KP

Step 

1

1 68.688 3.985 .059 .000 .000 -.110 .956 .392 -.025

2 66.062 6.013 .099 -.001 .000 -.176 1.270 1.045 -.034

3 65.852 6.640 .117 -.001 .000 -.197 1.366 1.960 -.036

4 65.831 6.693 .119 -.001 .000 -.199 1.375 2.965 -.037

5 65.824 6.694 .119 -.001 .000 -.199 1.375 3.970 -.037

LAMPIRAN 4

UJI KELAYAKAN MODEL

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.
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LAMPIRAN 5

UJI HIPOTESIS
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Variables in the Equation

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

95,0% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 1a ROA .119 .075 2.486 1 .115 1.126 .972 1.305

DER -.001 .004 .094 1 .759 .999 .992 1.006

CR .000 .001 .020 1 .887 1.000 .998 1.002

UKURAN -.199 .163 1.494 1 .222 .819 .595 1.128

REPUTASI 1.375 .698 3.877 1 0.048 3.955 1.006 15.546

OPINI 18.973 4.019E4 .000 1 1.000 1.738E8 .000 .

KP -.037 .016 5.306 1 .021 .964 .934 .995

Constant 6.694 4.543 2.171 1 .141 807.211

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, DER, CR, UKURAN, REPUTASI, OPINI, KP.
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