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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh variabel profitabilitas, 

ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan kepemilikan institusional terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan 

Return on Asset (ROA), ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan 

logaritma natural total aset, dan reputasi KAP merupakan variabel dummy, yang 

terdiri dari KAP The Big Four dan KAP Non Big Four. Variabel dependen, 

ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dengan menggunakan variabel 

dummy. 

 Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling dan sampel penelitian ini adalah 35 perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Analisis 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dan 

menggunakan software SPSS 21.  

Hasil penelitian ini menunjkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara 

profitabilitas, reputasi KAP, dan kepemilikan institusional tidak berprengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Kata Kunci: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Reputasi KAP, Kepemilikan Insttusional 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research is to analyze the effect of profitability, firm 

size, KAP reputation and outsider ownership to timeliness of financial reporting. 

Profitability measured by Return on Asset (ROA), firms size measure by the 

natural logarithm of total assets, KAP reputation is a dummy variable that consist 

of KAP Big Four and KAP Non Big Four. Dependent variable, timeliness of 

financial reporting is also dummy variable. 

 The sampling selection used by purposive sampling method and the 

sample of this research are 35 property and real estate companies listed in 

Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. This research analyzes performed using 

binary logistic regression and using software SPSS 21.  

The results show that firm size affected timeliness of financial reporting 

while profitability, KAP reputation, and outsider ownership do not affected 

timeliness of financial reporting. 

 

Keyword: Timeliness of Financial Reporting, Profitability, Firm Size, KAP 

Reputation, Outsider Ownership 
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 1 Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang 

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, misalnya calon investor, 

investor, kreditor dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan 

mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam 

mengambil keputusan para pengguna laporan keuangan membutuhkan bahan 

pertimbangan berupa informasi-informasi yang dapat diperoleh dari laporan 

keuangan yang terkandung didalamnya.  

Pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk 

menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai 

sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang memiliki 

kepentingan atas informasi tersebut. Menurut Subramanyam (2010:79), laporan 

keuangan merupakan produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar 

dan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan 

pengawasan perusahaan. 

Menurut PSAK No. 1 paragraf 12 (2015), tujuan laporan keuangan adalah:  

“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. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka”. 
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Laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara akurat, tepat, 

dan relevan (Astuti, 2007). Oleh karena itu, hal ini mencerminkan ketepatan 

waktu (timeliness) sangatlah penting bagi perusahaan dalam penyajian laporan 

keuangan kepada publik sehingga perusahaan diharapkan untuk tidak menunda 

penyajian laporan keuangannya agar informasi tersebut tidak kehilangan 

kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Mamduh (2005:35) menyatakan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan 

keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. 

Apabila penyelesaian penyajian laporan keuangan terlambat atau tidak diperoleh 

saat dibutuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan keuangan untuk 

pengambilan keputusan akan berkurang.  

Menurut Ningsih (2011), ketepatan waktu menunjukkan jarak waktu 

antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. 

Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan 

informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. 

Pelaporan keuangan perusahaan dianggap oleh pemakai utama (investor 

dan kreditor) sebagai good news dan bad news. Good news memiliki arti bahwa 

informasi yang disajikan sebagai hal penting dan dapat digunakan sebagai 

pengambilan keputusan kredit dan keputusan investasi. Adapun bad news 

mempunyai pengertian bahwa informasi yang disajikan tidak dapat memenuhi 

informasi kunci sehingga investor dan kreditor sebagai pengguna utama 

memandang bahwa financial reporting masih bermanfaat namun perlu diperbaiki. 
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Investor sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan dari pihak luar 

memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui rate of return atas investasi dan 

membantu untuk memutuskan tindakan mereka, baik untuk membeli maupun 

menahan, atau menjual saham-saham perusahaan.  

Mengingat pentingnya laporan keuangan tahunan bagi para pemangku 

kepentingan, maka perlu ditingkatkan kembali kualitas informasi yang dimuat 

dalam laporan tahunan, baik dari sisi substansi, kemudahan akses informasi, dan 

keakuratan informasinya. Sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas 

keterbukaan informasi laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik kepada 

pemegang saham dan masyarakat maka perlu diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK. 04/2016 yang menyatakan 

bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 

hari setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan wajib dimuat dalam Situs Web 

Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan tersebut wajib tersedia dalam jangka 

waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor 

Pasar Modal mengenai Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik. 

Namun berdasarkan fenomena yang dikutip dari website resmi CNN 

Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan 

sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena 
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belum menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) audit periode 31 Desember 

2015. Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp150 juta 

kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 

auditan per 31 Desember 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan 

penyampaian keuangan dimaksud. 

BEI mencatat, 18 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan 

auditan interim 30 September 2015 dan belum membayarkan denda antara lain PT 

Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), 

PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Buana 

Listya Tama Tbk (BULL). Selain itu adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT 

Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT 

Eterindo Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT 

Global Teleshop (GLOB), PT Capitalinc Teleshop Tbk (MTFN), PT Skybee Tbk 

(SKYB), PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT 

Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT 

Sekawan Inipratama Tbk (SIAP) dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA). 

(www.cnnindonesia.com, 30/6/2016). 

Properti dan real estate merupakan salah satu sektor yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia. Pertumbuhan sektor properti dan real estate yang 

ditandai dengan harga tanah dan bangunan dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Properti dan real estate merupakan aset yang memiliki nilai investasi 

yang tinggi, dan dinilai cukup aman dan stabil. Sektor ini merupakan salah satu 

alternatif investasi yang diminati investor dimana investasi properti dan real 
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estate merupakan investasi jangka panjang, oleh karena itu perusahaan properti 

dan real estate mempunyai struktur modal yang tinggi.  

Perkembangan industri property dan real estate pada masa periode tahun 

2013-2015 mengalami fluktuasi. Hal ini ditunjukkan pada survey Bank Indonesia 

Triwulan 1 2016. 

Grafik 1. Growth Indeks Harga Properti (yoy) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: bi.go.id 

Secara tahunan, harga properti tumbuh 2,13% (yoy), meskipun lebih 

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (20,05%, yoy). Pertumbuhan tertinggi 

berasal dari segmen perhotelan sebesar 22,87% (yoy), diikuti segmen convention 

hall (12, 17%, yoy) dan warehouse complex (8,83%, yoy).  

Berdasarkan fenomena yang dikutip dari CNN Indonesia, masih terdapat 

perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan 

meskipun telah ditetapkan peraturan dan dikenakan sanksi. Serta dilihat dari data 

survey Bank Indonesia Triwulan 1 2016, pada perusahaan sektor properti dan real 

estate cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu, penulis ingin melihat 
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apa saja yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

pada sektor properti dan real estate. 

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan 

keuangan, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional. 

Rasio profitabilitas merupakan salah satu informasi yang penting bagi 

pengguna yang berkaitan dengan laporan keuangan. Profitabilitas menunjukkan 

perbandingan antara laba dan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba 

pada suatu perusahaan (Prahesty, 2011). Semakin tinggi profitabilitas, maka 

semakin baik pula kinerjanya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 

cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena 

perusahaan ingin mengumumkan berita baik mengenai kinerja keuangannya 

kepada para investor. Tinggi rendahnya profitabilitas merupakan ukuran suatu 

perusahaan dalam memaksimalkan pendapatan. Tingkat profitabilitas yang tinggi 

merupakan salah satu daya tarik perusahaan bagi para investor dalam mengambil 

keputusan investasi pada masa mendatang. Sehingga perusahaan dituntut untuk 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas 

adalah Return on Asset (ROA). ROA penting bagi bank maupun perusahaan 

karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA 

merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar 

ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat 

pengembalian (return) semakin besar.  
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Menurut Pratama (2014), Rianti (2014) dan Astuti (2007) menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dikarenakan semakin tinggi profitabilitas maka tidak semakin besar 

probabilitas perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Namun, 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Prahesty (2011) menyatakan 

bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan 

waktu5 pelaporan keuangan.  

Selain itu, ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran perusahan dapat dinilai 

dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total 

nilai aktiva, total penjualan, kapasitas pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya 

(Irawan, 2012). Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadi 

tolak ukur apakah perusahaan dalam skala besar atau kecil. Dalam (Ningsih, 

2011) perusahaan besar cenderung untuk menyajikan laporan keuangan lebih tepat 

waktu dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena perusahaan besar 

cenderung lebih diperhatikan oleh investor dan lebih ditekankan untuk 

memberikan informasi secara tepat waktu. Perusahaan yang memberikan 

informasi yang lebih banyak akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor. 

Irawan (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pernyataan ini didukung oleh 

Pratama (2014) dan Hilmi dan Ali (2008) bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berbeda 

dengan penelitian Dyer dan Mc Hugh (1975), Astuti (2007) dan Darwanis (2013), 
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dalam penelitian mereka menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya diminta untuk 

menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) agar laporan keuangan lebih 

dapat dipercaya publik dan untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan 

keuangan tersebut, maka perusahaan cenderung menggunakan jasa KAP yang 

memiliki reputasi baik. KAP yang memiliki reputasi baik, biasanya adalah KAP 

yang mewakili The Big Four (Hilmi dan Ali, 2008).  

Prabandari dan Rustiana (2007) dalam Iskandar dan Trisnawati (2010) 

menyatakan bahwa kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal 

dengan KAP The Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam 

menyelesaikan audit, karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit 

lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu  yang lebih tinggi 

untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu. Dengan demikian perusahaan yang 

memakai jasa KAP The Big Four, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 

perusahaan semakin membaik, maka perusahaan akan cenderung tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Dalam penelitian Pratama (2014) menghasilkan bahwa reputasi KAP yang 

diproksikan dengan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan (timeliness). Berbeda dengan penelitian Hilmi dan 

Ali (2008) yang menyatakan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
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Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak luar yaitu 

investor institusi. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal 

ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang 

strategis. Kepemilikan perusahaan dari pihak institusi mempunyai kekuatan yang 

besar dalam mempengaruhi kelangsungan perusahaan karena sebagian besar 

pendanaan perusahaan berasal dari pihak luar yaitu investor institusi (Rianti, 

2014). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi 

manajemen perusahaan karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan 

mendorong manajemen untuk melaporkan laporan keuangan yang lebih optimal.  

 Semakin besar presentase kepemilikan pihak luar maka semakin besar 

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Dalam penelitian Astuti 

(2007) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan dikarenakan pihak luar membutuhkan 

informasi finansial berupa laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu 

untuk pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk itu kepemilikan pihak luar 

oleh perusahaan dinyatakan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Namun, penelitian tersebut bertolak belakang dengan 

penelitian Rianti (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
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Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Prahesty (2011), Rianti (2014) dan Astuti (2007).  Namun, pada penelitian 

ini terdapat beberapa perbedaan. Diantaranya, variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset 

(ROA), Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Total Aset, Reputasi KAP 

yang diukur dengan variabel dummy dan Kepemilikan Institusional yang diukur 

berdasarkan persentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pihak luar. 

Sedangkan pada penelitian sebelumnya terdapat variabel-variabel lain seperti 

Leverage, Kepemilikan Manajerial, Umur Perusahaan dan Opini Auditor. Selain 

itu perbedaan lainnya terletak pada sampel penelitian. Dalam penelitian ini sampel 

yang digunakan adalah seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2015. Berbeda dengan penelitian Prahesty 

(2011) sampel yang digunakan adalah Perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2004 - 2009, Rianti (2014) sampel penelitiannya adalah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2011 dan Astuti 

(2007) sampel penelitiannya adalah Perusahaan Go Public yang terdaftar di BEJ 

periode 2001 – 2005. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dan hasilnya tidak 

konsisten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP dan 

Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profitabilitas berpeluang meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan? 

2. Bagaimana ukuran perusahaan berpeluang meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan? 

3. Bagaimana reputasi KAP berpeluang meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan? 

4. Bagaimana kepemilikan institusional berpeluang meningkatkan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan pada apa yang akan diperoleh 

atau dicapai penulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peluang profitabilitas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan properti dan real estate. 

2. Untuk mengetahui peluang ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan properti dan real estate. 

3. Untuk mengetahui peluang reputasi KAP terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan properti dan real estate. 
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4. Untuk mengetahui peluang kepemilikan institusional terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan properti dan real 

estate. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak, antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

Memberikan gambaran dan informasi kepada perusahaan serta 

memberikan masukkan kepada para pengguna laporan keuangan dan 

menjadikan ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap publik.  

2. Bagi pihak investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan 

pertimbangan dalam keputusan investasi. 

3. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi tentang pentingnya pengetahuan dan 

wawasan yang lebih dalam tentang faktor yang mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

4. Bagi penulis 
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Diharapkan dapat menjadi saran yang bermanfaat bagi penulis untuk 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 

masa perkuliahan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah memahami penelitian, maka penelitian ini disusun 

sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini penulis berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi pembahasan pada tinjauan pustaka yang menguraikan teori-

teori yang akan diuraikan dalam suatu landasan teori, hasil penilitian sebelumnya, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi objek 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan operasionalisasi 

variabel. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi penelitian yang berisi gambaran fakta objektif yang berkenaan 

dengan variabel-variabel penelitian, penyajian hipotesa dan pembahasan yang 

berisikan hasil pengolah data, pengujian hipotesis bedasarkan pengolahan data 

dan interprestasi hasil penelitian. 
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BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini merupakan penutup, berisi uraian kesimpulan yang diperoleh dari 

permasalahan, hasil penelitian dan saran untuk penelitian sebelumnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka   

2.1.1 Teori Agensi 

Teori keagenan merupakan salah satu cara untuk lebih memahami 

ekonomi informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua individu yaitu 

agen dan prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori ini menjelaskan 

hubungan antara agen (manajemen usaha) dan prinsipal (pemilik usaha).  Prahesty 

(2011) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana 

satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan 

suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk 

membuat keputusan yang terbaik.  

Dalam pelaksanaan teori agensi agen diwajibkan memberi informasi yang 

rinci dan relevan atas pendanaan biaya modal perusahaan. Informasi keuangan 

akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada pemakainya yang 

erat kaitannya dengan teori keagenan (agency theory). Ketepatan waktu dilihat 

dari kemampuan suatu perusahaan menyelesaikan laporan keuangan berdasarkan 

batas waktu yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Perusahaan (agen) yang mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu 

maka akan meningkatkan manfaat dari nilai ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan tersebut. Sebaliknya, apabila publikasi laporan keuangan 
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tertunda maka informasi keuangan yang terkandung dalam laporan 

keuangan tersebut akan berkurang manfaatnya.  

Menurut Pratama (2014) prinsip utama teori ini menyatakan adanya 

hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor 

dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk 

kontrak kerja sama. Sejalan dengan Prahesty (2011) berpendapat bahwa dalam 

hubungan keagenan terdapat kunci kerjasama yaitu dengan adanya kepercayaan 

antara agen dan prinsipal maka suatu jasa yang dijalankan secara bersama dapat 

berjalan dengan baik. Jadi, semakin perusahaan menyampaikan laporan keuangan 

dengan tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan para investor terhadap 

perusahaan untuk dapat menanamkan modalnya.  

Jika teori agensi dikaitkan dengan variabel ukuran perusahaan hubungannya 

adalah semakin besar ukuran perusahaan maka dapat menarik para investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pada umumnya para investor 

lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang besar karena 

beranggapan bahwa perusahaan yang besar akan mengembalikan modalnya 

dengan cepat dan menghasilkan laba yang besar pula. Maka hubungan antara agen 

dengan prinsipal berjalan baik. 

Jika dikaitkan dengan variabel reputasi KAP, semakin baik reputasi suatu 

KAP maka semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan 

karena KAP yang memiliki reputasi baik (The Big Four) dianggap lebih baik 

dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan KAP Non Big Four semakin 
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besar kepercayaan investor terhadap perusahaan maka semakin baik hubungan 

prinsipal dengan agen. 

Jika dikaitkan dengan variabel kepemilikan institusional, semakin besar 

persentase kepemilikan saham pihak luar maka semakin mendorong perusahaan 

agar menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu karena kepemilikan 

saham perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam 

mempengaruhi perusahaan. Maka agar hubungan antara agen dengan prinsipal 

berjalan baik perusahaan dituntut untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangannya. 

2.1.2 Signaling Theory 

Menurut signaling theory, perusahaan mengharapkan manajer untuk 

meningkatkan pertumbuhan yang tinggi di masa depan, maka mereka akan 

mencoba untuk memberi sinyal  kepada investor melalui akun (Godfrey, 2010). 

Berdasarkan signaling theory dalam (Godfrey, 2010) manajer menggunakan 

akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan untuk memberikan sinyal yang 

dapat digunakan untuk membangun ekspektasi dan intensi yang berorientasikan 

pada masa yang akan datang. Sinyal yang diberikan dapat berupa good news 

maupun bad news. Sinyal good news dapat berupa kinerja perusahaan yang 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan bad news dapat berupa 

kinerja yang semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Jika signalling theory dikaitkan dengan variabel profitabilitas, tingkat 

profitabilitas yang tinggi merupakan good news bagi investor. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka perusahaan akan segera mungkin 
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mengumumkan good news tersebut. Sehingga perusahaan tidak akan menunda 

penyampaian informasi yang berisi berita baik. Perusahaan yang mampu 

manghasilkan laba akan cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan 

keuangannya. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah proses pencatatan informasi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan 

dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan 

ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi 

keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus 

kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan 

ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan 

keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari 

aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), 

perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan 

membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan (Ikatan Akuntansi 

Indonesia, 2012:5). 
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Menurut PSAK No. 1 Paragraf 7 (2015), laporan keuangan adalah:  

“Laporan keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 
laporan keuangan”. 

 
Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan merupakan laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini. Kondisi perusahaan 

terkini yang dimaksud adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertenru 

(untuk neraca), dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Dalam praktiknya 

dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti, neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan kas. 

Menurut Harahap (2009:105), laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, 

laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

laporan posisi keuangan. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan sarana informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menggambarkan kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, 

yang dilaporkan dalam neraca, dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan 

ekuitas dan laporan arus kas, dimana neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban 

dan ekuitas perusahaan.  
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2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Harahap (2012:70) yaitu, menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, Kieso (2014:7) berpendapat bahwa 

tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menujukkan infomasi keuangan 

tentang laporan entitas yang berguna untuk menyajikan potensi modal investor, 

peminjam, dan kreditur lain dalam mewujudkan keputusannya sebagai penyedia 

modal.  

Menurut Kasmir (2014:10), menyatakan mengenai tujuan pembuatan dan 

penyusunan laporan keuangan yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini; 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban  dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu; 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; 

5. Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan tentang yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan; 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode; 
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7. Memberikan informasi tentang catatan – catatan atas laporan keuangan; 

8. Informasi keuangan lainnya. 

 

2.2.3 Jenis – jenis laporan keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (2015:1.10) laporan keuangan terdiri dari lima 

macam, antara lain: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, 

liabilitas, dan ekuitas. Aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka 

pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan 

posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan 

informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Neraca minimal 

mencakup aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, 

investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, 

piutang dagang, kas dan setara kas, hutang dagang dan hutang lain, 

provisi, kewajiban yang diestimasi, kewajiban berbunga jangka panjang, 

hak minoritas, modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain   

Laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui 

dalam suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pendapatan, 

laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan 

afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, beban 
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pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak 

minoritas, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan 

yang menunjukkan laba rugi bersih periode yang bersangkutan; setiap pos 

pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya 

berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas; pengaruh 

kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap 

kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait; transaksi 

modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; saldo akumulasi laba 

atau rugi pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara 

terpisah setiap perubahan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, 

struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta 

waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan 

peluang. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang telah dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa yang 

penting. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di 

neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, 
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dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.  

Menurut Harahap (2007:106) Jenis-jenis laporan keuangan utama dan 

pendukung terdiri dari: 

1. Daftar neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu 

2. Perhitungan laba rugi, menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba/rugi 

perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan sumber dan penggunaan dana, disini dimuat sumber dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode. 

4. Laporan arus kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam 

suatu periode. 

5. Laporan harga pokok produksi, menggambarkan berapa unsur dan apa 

yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. 

6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 

dibagikan kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Laporan kegiatan keuangan, menggambarkan transaksi laporan keuangan 

perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. 
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2.2.4 Pengguna Laporan Keuangan 

Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi 

kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak 

yang paling berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir 

(2014:18) adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik 

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini 

tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi 

para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil 

laporan keuangan yang telah dibuat adalah untuk melihat kondisi dan 

posisi perusahaan saat ini, untuk melihat perkembangan dan kemajuan 

perusahaan dalam suatu periode, dan untuk menilai kinerja manajemen 

atas target yang telah ditetapkan. 

2. Manajemen 

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan 

perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu bagi pihak 

manajemen laporan yang dibuat merupakan cerminan kinerja mereka 

dalam suatu periode tertentu. 

3. Kreditor 

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya, pihak 

pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan 

pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal 

memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi 
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pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) 

kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. 

4. Pemerintah 

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat 

perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan 

mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan 

keuangan perusahaan secara periodik. 

5. Investor 

Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha 

sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan 

banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari 

laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. 

Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa 

yang akan datang. 

Pengguna laporan keuangan menurut PSAK (2015) adalah sebagai berikut: 

1. Investor 

 Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.  

2. Karyawan 

 Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga 
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tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman dan 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan kepada 

entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada 

kelangsungan hidup entitas. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau bergantung pada entitas. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas entitas. 
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7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan 

kepada penanam modal domestik.   

Pengguna informasi laporan keuangan sangat membutuhkan 

pengungkapan laporan secara cepat dan tepat waktu agar keakuratan laporan 

keuangan tetap terjaga dan memberikan nilai guna yang tinggi untuk melakukan 

analisis dan pengambilan keputusan serta memprediksi kinerja perusahaan yang 

akan datang (Irawan, 2012). 

 

2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan  

Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2 

tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 

memprediksi masa depan. Informasi dapat dikatakan relevan jika 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Ketepatan waktu (timeliness), yaitu informasi yang siap digunakan 

para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam 

pengambilan keputusan; 
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2) Nilai prediktif (predictive value), yaitu informasi dapat membantu 

pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian 

yang lalu, sekarang dan masa depan; 

3) Umpan balik (feedback value), yaitu kualitas informasi yang 

memungkinkan pemakai dapat mengkonfirmasikan ekspektasinya 

yang telah terjadi di masa lalu. 

b. Keandalan (Reliable) 

Kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan 

atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan 

tujuannya. Reliable mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu: 

1. Dapat diperiksa (veriviability), yaitu konsensus dalam pilihan 

pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya 

untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang disajikan 

berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang sama apabila 

diversifikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen; 

2. Kejujuran penyajian (representation faithfulness), yaitu adanya 

kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi serta sumber-

sumbernya; 

3. Netralitas (neutrality), informasi akuntansi yang netral 

diperuntukkan bagi kebutuhan umum para pemakai dan terlepas 

dari anggapan mengenai kebutuhan tertentu dan keinginan tertentu 

para pemakai khusus informasi. 
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c. Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas 

antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antara entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

d. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang dituangkan dalam laporan keuangan 

adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. 

Pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. 

 

2.2.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan memiliki 

manfaat yang sangat penting untuk laporan keuangan tersebut. Irawan (2012) 

mengatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan hal yang 

sangat di butuhkan oleh pemakai laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi dan kredit. Serta ketepatan 

waktu pelaporan keuangan terbukti sangat berpengaruh terhadap aktivitas para 

pelaku di pasar saham karena dengan ketepatan waktu akan mempengaruhi harga 

saham dan keputusan investor dalam memaksimalkan nilai investasinya. 
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Menurut Ningsih (2011), ketepatan waktu menunjukkan jarak waktu 

antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. 

Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan 

informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. 

Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya 

disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam 

perusahaan yang mungkin mempengaruhi pengguna informasi dalam membuat 

prediksi dan keputusan (Astuti, 2007). 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK. 04/2016 tentang Penyampaian 

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana emiten atau perusahaan 

publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib 

menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling 

lambat 4 (empat) bulan atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. Laporan 

tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan 

dengan penyampaian laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan 

tersebut wajib tersedia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Situs Web 

Emiten dan Perusahaan Publik. 

Penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat 

waktu apabila diserahkan paling lambat 4 (empat) bulan atau 120 hari setelah 

tahun buku berakhir. Dimana apabila Emiten atau Perusahaan Publik 

menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu, Otoritas Jasa Keuangan 
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berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang 

melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pihak yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;  

c. pembatasan kegiatan usaha;  

d. pembekuan kegiatan usaha;  

e. pencabutan izin usaha;  

f. pembatalan persetujuan; dan  

g. pembatalan pendaftaran.  

Dalam suatu penelitian, untuk melihat ketepatan waktu biasanya dilihat 

dari keterlambatan pelaporan (lag). Dyer dan McHugh (1975) menggunakan tiga 

kriteria keterlambatan dalam penelitiannya: (1) preliminary lag: interval jumlah 

hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir 

preliminary 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 

peneriman laporan dipublikasikan oleh bursa. 

Dalam penelitian ini, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

diukur berdasarkan pada tanggal laporan keuangan dipublikasikan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Variabel ini merupakan variabel dummy, dimana kategori 1 

untuk perusahaan properti dan real estate yang menyampaikan laporan 
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keuangannya dengan tepat waktu dan kategori 0 untuk perusahaan properti dan 

real estate yang menyampaikan laporan keuangannya tidak tepat waktu. 

 

2.3 Profitabilitas 

Menurut Kieso (2014:213) mendefinisikan profitabilitas digunakan untuk 

mengukur sukses atau kegagalan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu peride tertentu. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang 

ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan 

investasi (Kasmir, 2014:114).  

Profitabilitas menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan sehingga dapat dikatakan bahwa profit merupakan 

berita baik (good news) bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda 

penyampaian informasi yang berisi berita baik. Sehingga perusahaan yang mampu 

manghasilkan laba akan cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan 

keuangannya dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian (Ningsih, 

2011). 

Menurut Rachmawati (2008) dalam Pratama (2014), diprediksi bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan 

masa pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk 

menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. 
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Rasio profitabilitas diukur dengan berbagai cara, yaitu: 

1. Return on Assets (ROA) 

 ROA merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014:202). ROA dapat 

dirumuskan seperti (Kasmir, 2014:202): 

     
          

           
 

2. Net Profit Margin (NPM) 

NPM merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin 

atas laba bersih atas penjualan. Dengan membandingkan laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan bersih, dapat diketahui apabila margin laba 

bersih turun sangat drastis kemungkinan meningkatnya biaya tidak 

langsung yang relatif tinggi terhadap penjualan, atau mungkin juga karena 

beban pajak yang juga tinggi untuk periode tersebut (Kasmir, 2014:199-

201). NPM dapat dirumuskan seperti (Kasmir (2014:200): 

    
                                     

     
 

3. Return on Equity (ROE) 

 Menurut Kasmir (2014:204) hasil pengembalian ekuitas atau return on 

equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur 

laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

efisiensi penggunaan modal sendiri, sehingga semakin tinggi rasio ini 
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semakin baik dan kuat posisi modal perusahaan. Menurut Kasmir 

(2014:204) Rumus ROE dapat dirumuskan seperti: 

    
                   

             
 

4. Earning per Share (EPS) 

EPS merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Apabila nilai rasio rendah 

berarti manajemen belum berhasil memuaskan pemegang saham, 

sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham 

meningkat (Kasmir, 2014:207). Semakin tinggi nilai EPS, maka semakin 

baik pula kinerja perusahaan karena hal tersebut dapat meningkatkan 

kepuasan pemegang saham yang berarti tingkat pengembalian bagi 

pemegang saham tinggi. Menurut Kasmir (2014:207) EPS dapat 

dirumuskan seperti: 

    
                        

                   
 

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On 

Asset (ROA) dikarenakan menurut Rose (2002:154) bahwa ROA menjadi 

indikator utama dari efisiensi pengelolaan perusahaan, hal tersebut menunjukkan 

seberapa besar kemampuan Perusahaan maupun Bank dalam mengelola aset dan 

mengkonversinya menjadi pendapatan. 
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2.4 Ukuran Perusahaan 

Dalam mendirikan sebuah perusahaan bertujuan untuk jangka panjang, 

maka perusahaan akan terdorong untuk segera mengolah informasi yang ada agar 

dapat dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pratama (2014) 

mengatakan bahwa perusahaan yang besar cenderung mempunyai manajemen 

yang lebih baik dalam mengawasi operasional dan sistem pengendalian internal 

yang dapat membantu keteraturan dalam operasional perusahaan dan dapat 

mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan. 

Perusahaan besar juga cenderung lebih dikenal masyarakat dan lebih 

banyak disorot investor sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki 

kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi dalam 

mempertahankan eksistensi perusahaan.  

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya 

ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total aset, total penjualan, kapitalisasi 

pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item 

tersebut, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Menurut  Hilmi dan Ali 

(2008), semakin besar aktiva, maka semakin banyak modal yang ditanam, 

semakin banyak penjualan, maka semakin banyak perputaran uang dan semakin 

besar kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur melalui Ln Total Asset. Semakin 

besar ukuran perusahaan, maka memiliki informasi yang lengkap dan relevan 
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untuk para investornya sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dan tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. 

 

2.5 Reputasi KAP 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah 

mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam 

memberikan jasanya (PMK NOMOR: 17/PMK.01/2008). Reputasi pada dasarnya 

merupakan nama baik yang dinilai dari pihak eksternal maupun internal. Reputasi 

tidak bisa diperoleh dalam waktu yang singkat karena membutuhkan waktu yang 

cukup lama dalam membangun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh 

masyarakat. Reputasi tergolong baik apabila mendapat kepercayaan dari 

masyarakat. Sehingga dampak kepercayaan dari masyarakat memiliki pengaruh 

yang cukup besar, jika perusahaan mengalami krisis kepercayaan maka akan 

membawa dampak negatif terhadap reputasi. Sama halnya dengan KAP, ketika 

suatu KAP dianggap memiliki reputasi yang baik maka KAP tersebut telah 

mendapat kepercayaan dari masyarakat. Perusahaan dalam menyampaikan 

laporan keuangan diminta untuk menggunakan jasa KAP agar laporan keuangan 

lebih dapat dipercaya publik serta untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan 

keuangan tersebut (Hilmi dan Ali, 2008). 

 KAP diklasifikasikan menjadi dua yakni KAP The Big Four dan KAP 

Non-Big Four. Menurut Pratama (2014), perusahaan dalam meningkatkan 

kredibilitasnya menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang mempunyai 

reputasi baik seperti KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang diakui secara 
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universal yaitu KAP The Big Four. Menurut Arens (Fifteenth Ed.), terdapat 

kriteria Kantor Akuntan Publik yang tergolong dalam KAP The Big Four antara 

lain memiliki total pendapatan tertinggi secara global, memiliki jumlah karyawan 

profesional yang beroperasi lebih dari 15000 karyawan, memiliki lebih dari 1000 

partner perusahaan. 

Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big 

Four (Pratama, 2014), yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana &Rekan. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama 

dengan KAP Siddharta dan Widjaja. 

3. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, 

Suherman dan Surja. 

4.  KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP 

Osman Bing Satrio. 

Ketika kantor akuntan publik menetapkan dirinya sebagai KAP yang 

memiliki reputasi baik seperti The Big Four, maka mereka harus menjaga nama 

baik dan menghindari tindakan yang dapat menghancurkan nama baik KAP 

tersebut. Prabandari dan Rustiana (2007) dalam Iskandar dan Trisnawati (2010) 

menyatakan bahwa kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal 

dengan KAP The Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam 

menyelesaikan audit, karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit 

lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi 

Pengaruh Profitabilitas..., Tracy Ratu Agatha, Ak.-IBS, 2016



38 
 

  

  Indonesia Banking School  

untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu. Selain itu KAP yang tergolong 

dalam ukuran yang besar memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan dengan KAP lainnya. 

 

2.6 Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan perusahaan dari pihak institusi (pihak luar) mempunyai 

kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kelangsungan perusahaan karena 

sebagian besar pendanaan perusahaan berasal dari pihak luar yaitu investor 

institusi (Rianti, 2014). Dengan tepat waktunya laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh manajemen perusahaan akan menimbulkan image yang baik bagi 

perusahaan tersebut dimata pihak institusi selaku investor perusahaan. 

Menurut Saleh (2004) dalam Rianti (2014) dengan adanya kepemilikan 

institusional maka pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar 

yaitu pihak institusi selaku investor untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semakin 

besar presentase kepemilikan pihak luar maka semakin besar ketepatan waktu 

dalam pelaporan keuangan. Kepemilikan Institusional ini dapat diukur dengan 

melihat seberapa besar saham yang dimiliki oleh institusi dalam suatu perusahaan.  
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2.7 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu 

dalam penyampaian laporan keuangan (timeliness) yang dapat dipakai sebagai 

bahan acuan dalam melakukan  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dyer dan McHugh (1975) 

Melakukan penelitian dengan judul the timeliness of the Australian annual 

report selama periode 1965-1971. Penelitian ini meneliti mengenai profil 

ketepatan waktu pelaporan keuangan dan normalitas keterlambatan dari 120 

perusahaan terdiri dari perusahaan industri dan komersil yang terdaftar di 

Sdyney Stock Exchange (SSE). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

random. Dalam menguji hipotesis penelitian ini menggunakan model 

Analysis Correlations. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran 

perusahaan, tanggal berakhirnya buku, dan profitabilitas. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan dan tanggal terakhir tahun buku 

berpengaruh dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

(timeliness), sedangkan profitabilitas tidak signifikan mempengaruhi 

ketepatan waktu peyampaian laporan keuangan (timeliness). 

b.  Rianti (2014) 

Melakukan penelitian dengan judul pengaruh profitabilitas, leverage, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2011 sebanyak 132 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk 
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mendapatkan sampel. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dokumentasi. Alat 

analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial tidak memiliki probabilitas untuk menyampaikan 

laporan keuangannya tepat waktu. 

c. Astuti (2007) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling untuk mendapatkan sampel. Dari 207 perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange (2001-2005), terdapat 125 

perusahaan yang dijadikan sampel. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

leverage, profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Serta ukuran perusahaan, struktur 

kepemilikan baik pihak luar maupun dalam, reputasi auditor dan opini audit 

mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

d. Prahesty (2011) 

Melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan studi empiris pada perusahaan food and 

beverages di bursa efek indonesia periode tahun 2004-2009. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan sampel, 

selanjutnya diperoleh 18 sampel yang kemudian diuji menggunakan analisis 
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regresi logistik. Berdasarkan pengujian regresi logistik diketahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah 

profitabilitas dan umur perusahaan. Sedangkan variabel struktur kepemilikan 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

e. Darwanis (2013) 

Melakukan penelitian yang berjudul pengaruh financial leverage, likuiditas, 

ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Populasi 

pada penelitian ini adalah perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama 5 periode (2005-2009). Total populasi 

sebanyak 22 perusahaan (110 pengamatan). Pemilihan populasi penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Metode analisis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi logistik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan (1) financial leverage, likuiditas, ukuran 

perusahaan, dan umur perusahaan secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. (2) Secara 

parsial, financial leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara likuiditas dan umur 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 
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f. Hilmi dan Ali (2008) 

Melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. sampel enelitian ini terdiri 

dari 879 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange periode 2004-

2006 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode yang 

digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan reputasi 

KAP memiliki pengaruh yang siginifikaan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. sedangkan financial leverage, ukuran 

perusahaan dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan.  

g. Irawan (2012) 

Melakukan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang memperngaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sampel yang digunakan adalah 23 

perusahaan perbankan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2009. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

secara purposive sampling. Dalam menguji hipotesis penelitian ini 

menggunakan metode regresi logistic. Variabel independen yang digunakan 

antara lain rasio gearing, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan 

dan struktur kepemilikan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio 

gearing, umur perusahaan dan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan 
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profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh  signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 

h. Pratama (2014) 

Melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit delay dan timeliness pada perusahaan publik di indonesia. Sampel yang 

digunakan adalah 24 perusahaan yang konsisten terdaftar sebagai LQ45 di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2010-2013 yang secara konsisten 

menyerahkan laporan keuangan untuk periode 2009-2012. Metode pemilihan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan 

menggunakan analisis regresi berganda. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, jenis perusahaan, 

tingkat solvabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik. Serta variabel 

dependen yang digunakan adalah audit delay dan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan (timeliness). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

audit delay dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, jenis perusahaan, dan tingkat 

solvabilitas. Sedangkan timeliness dipengaruhi oleh jenis perusahaan dan 

tingkat solvabilitas. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti 

dan 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 
(Kesimpulan) 

1 
Dyer and 
McHugh 
(1975) 

The 
Timeliness of 
the Australian 
Annual Report 

Variabel 
Dependen: 
Ketepatan 
Waktu 
Penyampaian 
Laporan 
Keuangan 
(Timeliness) 

Analysis 
Correlatio

ns  

Hasil penelitian 
menyatakan bahwa 
ukuran perusahaan dan 
tanggal terakhir tahun 
buku berpengaruh 
dengan ketepatan waktu 
penyampaian laporan 
keuangan (timeliness), 
sedangkan profitabilitas 
tidak signifikan 
mempengaruhi 
ketepatan waktu 
peyampaian laporan 
keuangan (timeliness). 

Variabel 
Independen: 
Ukuran 
Perusahaan, 
Tanggal 
Berakhirnya 
Buku, Dan 
Profitabilitas 

2 
Rensi 
Rianti 
(2014) 

Pengaruh 
Profitabilitas, 
Leverage, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Dan 
Kepemilikan 
Manajerial 
Terhadap 
Ketepatan 
Waktu 
Pelaporan 
Keuangan  

Variabel 
Independen: 
Profitabilitas, 
Leverage, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Dan 
Kepemilikan 
Manajerial Analisis 

Regresi 
Logistik 

Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa 
profitabilitas, leverage, 
kepemilikan 
institusional dan 
kepemilikan manajerial 
tidak memiliki 
probabilitas untuk 
menyampaikan laporan 
keuangannya tepat 
waktu. 

Variabel 
Dependen: 
Ketepatan 
Waktu 
Pelaporan 
Keuangan 
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No. 
Peneliti 

dan 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 
(Kesimpulan) 

3 
Christina 

Dwi Astuti 
(2007) 

Faktor Faktor 
Yang 
Berpengaruh 
Terhadap 
Ketepatan 
Waktu 
Pelaporan 
Keuangan 

Variabel 
Independen: 
leverage, ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas, 
struktur 
kepemilikan, 
umur 
perusahaan, 
reputasi auditor 
dan opini audit 

Analisis 
Regresi 
Logistik 

Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa 
leverage, profitabilitas 
dan umur perusahaan 
tidak berpengaruh 
terhadap ketepatan 
waktu pelaporan 
keuangan. Serta ukuran 
perusahaan, struktur 
kepemilikan baik pihak 
luar maupun dalam, 
reputasi auditor dan 
opini audit mempunyai 
pengaruh terhadap 
ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. 

Variabel 
Dependen: 
ketepatan waktu 
pelaporan 
keuangan 

4 
Siska 

Prahesty 
(2011) 

Analisis 
Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruh
i Ketepatan 
Waktu 
Pelaporan 
Keuangan 
(Studi Empiris 
Pada 
Perusahaan 
Food And 
Beverages Di 
Bursa Efek 
Indonesia 
Periode Tahun 
2004-2009) 

Variabel 
Independen: 
profitabilitas, 
umur 
perusahaan, dan 
struktur 
kepemilikan 

Analisis 
Regresi 
Logistik 

Berdasarkan pengujian 
regresi logistik diketahui 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
ketepatan waktu 
penyampaian laporan 
keuangan pada 
perusahaan Food dan 
Beverages yang terdaftar 
di BEI periode tahun 
2004-2009 adalah 
profitabilitas dan umur 
perusahaan. Sedangkan 
variabel struktur 
kepemilikan tidak 
mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap 
ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. 

Variabel 
Dependen: 
ketepatan waktu 
pelaporan 
keuangan 
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No. 
Peneliti 

dan 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 
(Kesimpulan) 

5 Darwanis 
(2013) 

Pengaruh 
Financial 
Leverage, 
Likuiditas, 
Ukuran 
Perusahaan 
dan Umur 
Perusahaan 
Terhadap 
Ketepatan 
Waktu 
Pelaporan 
Keuangan 

Variabel 
Dependen: 
Ketepatan 
Waktu 
Pelaporan 
Keuangan 

Analisis 
Regresi 
Logistik 

Hasil penelitian 
menyatakan bahwa 
bahwa  financial 
leverage dan ukuran 
perusahaan berpengaruh 
positif terhadap 
ketepatan waktu 
pelaporan keuangan 
sedangkan likuiditas dan 
umur perusahaan 
berpengaruh negatif 
terhadap ketepatan 
waktu pelaporan 
keuangan. 

Variabel 
Independen: 
Financial 
Leverage, 
Likuiditas, 
Ukuran 
Perusahaan dan 
Umur 
Perusahaan 

5 Hilmi dan 
Ali (2008) 

Analisis 
Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruh
i Ketepatan 
Waktu 
Penyampaian 
Laporan 
Keuangan 
(Studi Empiris 
Pada 
Perusahaan-
Perusahaan 
Yang 
Terdaftar Di 
BEJ Periode 
2004-2006) 

Variabel 
Independen: 
profitabilitas, 
leverage 
keuangan, 
likuiditas, 
ukuran 
perusahaan, 
kepemilikan 
publik, reputasi 
(KAP), dan 
opini auditor  

Analisis 
Regresi 
Logistik 

Berdasarkan pengujian 
regresi logistik diketahui 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
ketepatan waktu 
penyampaian laporan 
keuangan 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. 

Variabel 
Dependen: 
Ketepatan 
Waktu 
penyampaian 
laporan 
keuangan 
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No. 
Peneliti 

dan 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 
(Kesimpulan) 

6 

Ekky 
Anandika 

Irawan 
(2012) 

Faktor-faktor 
yang 
Mempengaruh
i Ketepatan 
Waktu 
Pelaporan 
Keuangan 
Perusahaan 
Perbankan Go 
Publik di BEI 
Periode 2007-
2009 

Variabel 
Independen: 
Rasio Gearing, 
Profitabilitas, 
Umur 
Perusahaan 
(Age), Ukuran 
Perusahaan 
(Size), dan 
Struktur 
Kepemilikan 
(Ownership). 

Analisis 
Regresi 
Logistik 

Hasil penelitian dan 
pembahasan diperoleh 
kesimpulan bahwa 
hanya variable rasio 
gearing, umur 
perusahaan dan Struktur 
Kepemilikan sajalah 
yang mempengaruhi 
Ketepatan waktu 
pelaporan keuangan 
perusahaan. 

Variabel 
Dependen: 
Ketepatan 
Waktu 
Pelaporan 
Keuangan 

7 
Baradha 
Pratama 
(2014) 

Analisis 
Faktor-faktor 
yang 
Mempengaruh
i Audit Delay 
dan 
Timeliness 
pada 
Perusahaan 
Publik di 
Indonesia 
(Studi Empiris 
pada 
Perusahaan 
yang Terdaftar 
Secara 
Konsisten di 
LQ 45 pada 
Bursa Efek 
Indonesia) 

Variabel 
Independen: 
profitabilitas, 
ukuran 
perusahaan, 
jenis 
perusahaan,ting
kat 
solvabilitas, dan 
ukuran kantor 
akuntan publik 

Analisis 
Regresi 

Berganda 

Berdasarkan hasil 
penelitian dapat 
disimpulkan bahwa audit 
delay dipengaruhi oleh 
ukuran perusahaan, jenis 
perusahaan, dan tingkat 
solvabilitas. 
Sedangkan timeliness 
dipengaruhi oleh jenis 
perusahaan dan tingkat 
solvabilitas. 

Variabel 
Dependen: audit 
delay dan 
ketepatan waktu 
pelaporan 
keuangan 
(timeliness). 
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2.8 Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

 Profitabilitas merupakan informasi yang penting bagi para investor untuk 

mengetahui baik dan buruknya kinerja keuangan dalam perusahaan tersebut. 

Dalam teori agensi menjelaskan hubungan antara agen (perusahaan) dan prinsipal 

(investor). Jika dikaitkan dengan signalling theory, tingkat profitabilitas yang 

tinggi merupakan good news bagi investor. Semakin tinggi tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan maka perusahaan akan segera mungkin mengumumkan good 

news tersebut. Sehingga perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi 

yang berisi berita baik. Perusahaan yang mampu manghasilkan laba akan 

cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. 

Dalam penelitian Prahesty (2011), perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung 

berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung 

menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini juga berlaku jika 

profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung berita buruk, 

sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu menyerahkan laporan 

keuangannya. Seperti penelitian Prahesty (2011), Hilmi dan Ali (2008),  

profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Dengan ini penulis mengambil hipotesa sebagai berikut: 

Ho1: Profitabilitas tidak berpeluang meningkatkan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan 
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Ha1: Profitabilitas berpeluang meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

 

2.8.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih dikenal masyarakat dan disorot 

oleh para investor, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki 

kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi oleh sebab itu 

perusahaan besar cenderung lebih memperhatikan image perusahaan. Selanjutnya, 

perusahaan besar pada dasarnya mempunyai pengetahuan lebih tentang peraturan 

yang ada, sehingga perusahaan besar lebih mentaati peraturan mengenai ketepatan 

waktu dibanding perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

memiliki informasi yang lengkap dan relevan untuk para investornya sehingga 

perusahaan akan lebih berhati-hati dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan. 

Dalam teori agensi menjelaskan hubungan antara agen (perusahaan) dan 

prinsipal (investor). Jika dikaitkan dengan teori agensi, semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin menarik para investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan tersebut karena investor cenderung lebih tertarik perusahaan 

yang berukuran besar dibanding dengan perusahaan kecil. Kebanyakan investor 

lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang besar karena 
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berfikir bahwa perusahaan yang besar akan mengembalikan modalnya dengan 

cepat dan menghasilkan laba yang besar pula. 

Dalam penelitian Astuti (2007), dan Darwanis (2013) ukuran perusahaan 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Demikian hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho2: Ukuran Perusahaan tidak berpeluang meningkatkan 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Ha2: Ukuran Perusahaan berpeluang meningkatkan Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

 

2.8.3 Pengaruh Reputasi KAP terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Dalam penelitian Pratama (2014), KAP  yang besar cenderung memiliki 

intensitas yang lebih kuat untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan lebih 

cepat untuk menjaga reputasinya. KAP besar juga memiliki sumber daya manusia 

yang lebih banyak daripada kantor akuntan publik yang lebih kecil sehingga dapat 

memungkinkan kantor akuntan publik besar untuk memiliki fleksibilitas tinggi 

dalam penjadwalan audit dan lebih efisien. Perusahaan dalam meningkatkan 

kredibilitasnya menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang mempunyai 

reputasi baik seperti KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang diakui secara 

universal yaitu KAP The Big Four. Hilmi dan Ali (2008) menyatakan bahwa 

perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya diminta untuk 

menggunakan jasa KAP agar laporan keuangan lebih dapat dipercaya publik. 
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Dengan demikian perusahaan yang menggunakan jasa KAP The Big Four, 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan semakin membaik dan 

biasanya perusahaan akan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat 

waktu. Hal ini didukung dari beberapa perusahaan properti dan real estate yang 

masuk ke dalam sampel penelitian ini yang menyampaikan laporan keuangannya 

tidak tepat waktu menggunakan KAP Non Big Four. 

 Dalam teori agensi menjelaskan hubungan antara agen (perusahaan) dan 

prinsipal (investor). Menurut teori agensi jika dikaitkan dengan reputasi KAP, 

semakin baik reputasi suatu KAP maka semakin meningkatkan kepercayaan 

investor terhadap perusahaan karena KAP yang memiliki reputasi baik (The Big 

Four) dianggap lebih baik dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan 

KAP Non Big Four. Dengan ini penulis mengambil hipotesa sebagai berikut: 

Ho3: Reputasi KAP tidak berpeluang meningkatkan Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. 

Ha3: Reputasi KAP berpeluang meningkatkan Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan. 

 

2.8.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai 

kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen dalam 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Karena sebagian besar 

modal perusahaan berasal dari pihak institusi. Sehingga perusahaan akan menjaga 
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kepercayaan pihak institusi yang telah menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. Semakin besar presentase kepemilikan pihak institusi maka suatu 

perusahaan semakin tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.  

Dalam teori agensi menjelaskan hubungan antara agen (perusahaan) dan 

prinsipal (investor). Menurut teori agensi jika dikaitkan dengan kepemilikan 

institusional, semakin besar persentase kepemilikan saham pihak luar maka 

semakin mendorong perusahaan agar menyampaikan laporan keuangan dengan 

tepat waktu. Karena kepemilikan saham perusahaan oleh pihak luar mempunyai 

kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan. Maka agar hubungan 

antara agen dengan prinsipal berjalan baik perusahaan dituntut untuk tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Rianti (2014) berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan pihak 

institusi maka akan mengubah pengelolaan oleh perusahaan yang semula berjalan 

dengan keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan dengan pengawasan. 

Sehingga manajemen dituntut harus mampu untuk menunjukkan perusahaan 

dengan kinerja yang baik. Demikian hipotesa penelitian pada variabel ini adalah 

sebagai berikut: 

Ho4: Kepemilikan Institusional tidak berpeluang meningkatkan 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Ha4: Kepemilikan Institusional berpeluang meningkatkan 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.  

 

 

Pengaruh Profitabilitas..., Tracy Ratu Agatha, Ak.-IBS, 2016



53 
 

  

  Indonesia Banking School  

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Adapun dalam menyusun penelitian ini, penulis membuat suatu konsep 

kerangka pemikiran untuk masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu apakah 

ada profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan kepemilikan institusional 

berpeluang meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang 

ditunjukkan melalui gambar berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Hubungan Variabel Dependen dan Variabel 

Independen 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dikarenakan properti dan 

real estate merupakan sub sektor yang dapat meningkatkan investasi sehingga 

perannya cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan data periode tahun 2013-2015. Perusahaan yang diteliti adalah 

perusahaan yang  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiiki data 

yang diperlukan dalam penelitian. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) 

baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder dari 

penelitian ini merupakan laporan keuangan tahunan pada perusahaan property dan 

real estate yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Penghimpunan data 

disesuaikan dengan penelitian yaitu selama tiga tahun (2013-2015). 
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3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah sektor property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2013-2015. Sampel dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan 

purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya 

tentang objek yang diteliti. Kriteria sampel yang memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1. Seluruh sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015. 

2. Perusahaan sektor properti dan real estate yang laporan 

keuangannya tersedia pada periode pengamatan yaitu 2013-2015. 

3. Perusahaan sektor properti dan real estate tidak keluar (delisting) di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yaitu 2013-

2015. 

4. Perusahaan sektor properti dan real estate yang memiliki IPO di 

bawah tahun 2013. 

5. Menampilkan data tanggal dipublikasikan laporan keuangan kepada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2013-2015.  
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid 

dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan 

dan pemecahan masalah. 

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dapat mendukung 

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pada penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai buku-buku, 

jurnal-jurnal akuntansi, skripsi dan tesis, internet dan juga memperoleh data 

terbaru di media-media publikasi. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan melalui 

Otoritas Jasa Keuangan serta laporan keuangan yang dipublikasikan oleh 

bank di website bank tersebut. Periode data adalah tahun 2013-2015. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. 

3.3.1 Variabel Dependen  

Variabel terikat (dependent variable) adalah tipe variabel yang dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.  
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Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Dimana 

kategori 1 untuk perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat 

waktu dan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya, perhitungan ini sesuai dengan perhitungan 

yang dilakukan dalam penelitian Prahesty (2011), Rianti (2014) dan Astuti (2007). 

Penentuan kategori tersebut berdasarkan pada tanggal laporan keuangan 

dipublikasikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didasarkan pada Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK. 04/2016  tentang Laporan 

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana emiten atau perusahaan publik 

yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan 

laporan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan atau 120 hari setelah 

tahun buku berakhir. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (website) 

Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan 

tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel bebas (independent variable) adalah tipe variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini menggunakan 

variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional sebagai 

variabel independen. 
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1. Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dalam 

penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Asset 

(ROA) dikarenakan menurut Rose (2002:154) bahwa ROA menjadi 

indikator utama dari efisiensi pengelolaan perusahaan, hal tersebut 

menunjukkan seberapa besar kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset 

dan mengkonversinya menjadi pendapatan. ROA dapat dirumuskan seperti 

(Kasmir, 2014:202): 

     
          

            
 

2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (Size) adalah besarnya keseluruhan yang dimiliki 

perusahaan baik kekayaan, penjualan, jumlah tenaga kerja, maupun aset lain 

yang dimiliki perusahaaan yang mendukung operasional perusahaan. 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan total aktiva 

(assets) yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan sebagai sampel 

penelitian. Total aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

dan akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang (Kieso, 

2014:618). 

Size = Ln Total Aset 
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3. Reputasi KAP 

Dalam penelitian ini, Kantor Akuntan Publik (KAP) diklasifikasikan 

menjadi dua yakni KAP Big 4 dan KAP non-Big 4. Menurut Arens 

(Fifteenth Ed.), terdapat kriteria Kantor Akuntan Publik yang tergolong 

dalam KAP The Big Four antara lain memiliki total pendapatan tertinggi 

secara global, memiliki jumlah karyawan profesional yang beroperasi lebih 

dari 15000 karyawan, memiliki lebih dari 1000 partner perusahaan. Adapun 

kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big Four 

(Pratama, 2014), yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana &Rekan. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama 

dengan KAP Siddharta danWidjaja. 

3. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, 

Suherman dan Surja. 

4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP 

Osman Bing Satrio. 

Variabel ini diproksikan dengan variabel dummy.  Dimana kode 1 (satu) 

diberikan untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP The Big Four, 

sedangkan kode 0 (nol) untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP 

Non-Big Four.  
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4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan perusahaan yang berasal dari pihak luar (Pihak Institusional) 

memiliki peran yang sangat kuat dalam kelangsungan perusahaan karena 

sebagian besar saham perusahaan dikuasai oleh pihak luar yaitu investor. 

Kepemilikan Institusional ini dapat diukur dengan melihat seberapa besar 

saham yang dimiliki oleh institusi dalam suatu perusahaan. Menurut 

penelitian Rianti (2014), kepemilikan institusional dapat dirumuskan 

seperti:  

                          
                            

                   
      

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Jenis Variabel Skala Pengukuran 

1. Dependen Ketepatan 
Waktu 
Penyampaian 
Laporan 
Keuangan 

Nominal Variabel ini diukur dengan menggunakan 
dummy variabel, dimana kategori 1 untuk 
perusahaan yang tepat waktu, sedangkan 
kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat 
waktu. 

2. Independen Profitabilitas Rasio 
     

          

           
 

3. Independen Ukuran 
Perusahaan 

Rasio Size = Ln Total Asset 

4. Independen Reputasi KAP Nominal Variabel ini diukur dengan variabel dummy. 
Kategori 1 (satu) diberikan untuk perusahaan 
yang menggunakan jasa KAP Big 4, 
sedangkan kode 0 (nol) untuk perusahaan 
yang menggunakan jasa KAP non-Big 4. 

5. Independen  Kepemilikan 
Institusional 

Rasio                          
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Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini. Data-data sekunder yang terkait dengan variabel 

penelitian dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut diolah menggunakan 

software IBM SPSS v.21. 

 

3.4 Model Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan binary logistic 

regression  analysis (analisis regresi logistik biner) dengan menggunakan alat 

bantu SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Regresi logistik 

merupakan suatu model regresi yang telah mengalami modifikasi, sehingga 

karakteristiknya tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. 

Menurut Ghozali (2013), metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang 

variabel dependennya bersifat kategorikan (nominal) dan variabel independennya 

kombinasi antara metric dan non metric. 

Regresi logistik menghasilkan rasio peluang (odds ratio) yang dinyatakan 

dengan transformasi fungsi logaritma (log), dengan demikian fungsi transformasi 

log ataupun ln diperlukan untuk p-value. Logit ketepatan waktu pelaporan 

keuangan (TL) merupakan log dari peluang (odds ratio) dengan kemungkinan 

terbesar nilai peluang adalah 1, dengan demikian persamaan regresi logistik 

menjadi: 

Logit TL = ln   

    
  = ln (odds) 

Gujarati (2006:173) menyatakan bahwa Model Probabilitas Linear (LPM) 

digunakan untuk mengestimasi suatu model dimana variabel tak bebas, Y, bersifat 
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biner, dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 menunjukkan adanya atau 

dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya atribut itu. Pada 

penelitian ini y = 1 untuk perusahaan yang tepat waktu, yang mempublikasikan 

laporan keuangannya kepada OJK sebelum tanggal 30 April dan y = 0 apabila 

perusahaan yang tidak tepat waktu, yang mempublikasikan laporan keuangannya 

kepada OJK setelah tanggal 30 April. Jika odds ratio = 1, maka probabilitas untuk 

kedua keputusan yang diuji adalah sama. Apabila variabel independen memiliki 

dampak positif terhadap probabilitas keputusan yang diuji, maka odds ratio ≥ 1. 

Sebaliknya, apabila variabel independen memiliki dampak negatif terhadap 

probabilitas keputusan yang diuji, maka odds ratio ≤ 1. Regresi logistik 

mengabaikan heteroscedary, artinya variabel dependen tidak memerlukan untuk 

masing-masing variabel independennya. Hal ini disebabkan regresi logistik 

sendiri merupakan salah satu cara penanggulangan ragam dari error tidak 

homogeny. Berdasarkan penjelasan di atas, maka model regresi logistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah:  

Ln ( 
  

    
 ) = α + β1ROA+ β2SIZE + β3REPKAP + β 4KEPINS + e 

 
 

Keterangan: 

Ln (   

    
 )  : Simbol yang menunjukkan probabilitas ketepatan 

  waktu penyampaian laporan keuangan 

α   : Konstanta. 

β1, β,2 β3, β4 : Koefisien regresi. 

ROA   : Profitabilitas (Return on Assets) 
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SIZE   : Ukuran perusahaan (Total Assets) 

REPKAP  : Reputasi KAP (Poin 1, bila KAP The Big Four  

dan poin 0, bila Non-Big Four. 

KEPINS : Presentase kepemilikan institusional 

e : Error 

 

3.4.1 Metode Penelitian 

3.4.1.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013:19), uji statistik deskriptif mempunyai tujuan 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, 

kurtosis, dan skewness. Analisis statistik deskriptif dilakukan terlebih dahulu 

sebelum dilakukannya regresi data. 

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel 

yang akan diuji pada setiap hipotesis yang disajikan. Statistik deskriptif dalam 

penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam 

bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diintepretasikan. Tabulasi 

menyajikan ringkasan, pengaturan, dan penyusunan data dalam bentuk tabel 

numerik dan grafik.  
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3.4.2 Menilai Model Fit 

3.4.2.1 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah pertama adalah menilai keseluruhan model (overall model fit) 

terhadap data. Untuk menilai overall model fit dilihat dari -2 log likelihood pada 

awal (block number = 0) dan nilai -2 log likelihood pada akhir (block number = 1) 

dari model. Menurut Ghozali (2013:340) -2 Log Likelihood adalah probabilitas 

bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Penurunan -2 Log 

Likelihood menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain 

model yang dihipotesiskan telah fit dengan data. 

 

3.4.2.2 Goodness Of Fit 

Uji Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test dilakukan untuk menguji 

hipotesis nol untuk mendapatkan bukti bahwa data empiris yang digunakan cocok 

atau sesuai dengan model. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% 

(alpha = 0,05). 

Hipotesis pengujian ini adalah sebagai berikut: 

H0: Model regresi logistik dapat menjelaskan data (fit) 

Ha: Model regresi logistik tidak dapat menjelaskan data (tidak fit) 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih 

besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

cocok dengan data observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,50, maka hipotesis nol 
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ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya.  

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan: 

1. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

2. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s ≥  0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

 

3.4.2.3 Classification Plot 

Ghozali (2013:342), pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan 

model regresi logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi 

data observasi terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 

100% menunjukkan model yang digunakan fit terhadap data. 

 

3.4.2.4 Nagelkerke’s R Square 

Nagelkerke’s R Square merupakan koefisien determinasi yang 

diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi berganda. Nagelkerke’s R 

Square digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas 

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam 

model regresi logistik.  

Dalam bukunya, Ghozali (2013:341) berpendapat bahwa Nagelkerke R 

Square adalah sebagai berikut: 

“Nagelkerke R Square memiliki nilai yang besarnya bervariasi antara 0 
sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin 
goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak 
goodness of fit”. 
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3.4.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini terdiri dari hipotesis (1), (2), (3) dan (4) 

yang bertujuan untuk melihat peluang profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi 

KAP dan kepemilikan institusional dalam meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sampel secara parsial. Pengujian 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi alpha (α) 5%. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

 

3.4.3.1 Uji Parsial (Uji Wald) 

Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen secara parsial (Ghozali, 2013:98). Penjelasan mengenai pengujian ini 

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Koefisien regresi tidak signifikan. 

Ha : Koefisien regresi signifikan. 

Jika nilai statistik uji parsial sama dengan atau kurang dari 0,05, maka 

hipotesis nol ditolak. Ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai 

statistik uji parsial lebih dari 0,05, maka hipotesis nol diterima. Ini berarti secara 

parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Atau hasil diatas dapat disimpulkan menjadi: 

1. Jika signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika signifikansi ≥ 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa  Efek Indonesia 

(BEI) periode 2013 – 2015. Data laporan keuangan tersebut diperoleh dengan 

mengakses www.idx.co.id.  

Penelitian ini menggunakan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan (TIMELINESS) sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk variabel 

independen, terdapat 4 variabel independen, yaitu profitabilitas (ROA), ukuran 

perusahaan (SIZE), reputasi KAP (REPKAP) dan kepemilikan institusional 

(KEPINS). 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebagai variabel 

dependen diukur dengan variabel dummy, dimana kategori 1 untuk perusahaan 

properti dan real estate yang tepat waktu sedangkan kategori 0 untuk perusahaan 

properti dan real estate yang tidak tepat waktu. Sementara untuk variabel – 

variabel independen, seperti profitabilitas (ROA) diukur dengan membandingan 

net income dibagi dengan total asset, ukuran perusahaan diukur dengan total asset, 

reputasi KAP diukur dengan variabel dummy, dimana kategori 1 untuk perusahaan 

yang menggunakan Kantor Akuntan Publik The Big Four sedangkan kategori 0 

untuk perusahaan yang menggunakan Kantor Akuntan Publik Non Big Four dan 
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kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan saham 

pihak institusi.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 perusahaan 

perbankan yang listed di BEI yang dipilih secara purposive sampling dari populasi 

sebanyak 50 perusahaan properti dan real estate. Berikut ini adalah gambaran 

umum perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel objek penelitian yang dapat 

dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Daftar Sampel Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate  

No. Kode Nama Tanggal IPO 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk 11-Nov-2010 

2 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 14-Jan-2008 

3 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 10-Apr-2012 

4 BIPP Bhuawanatala Indah Permai Tbk 23-Oct-1995 

5 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 15-Jun-2007 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 06-Jun-2008 

7 COWL Cowell Development Tbk 19-Dec-2007 

8 CTRA Ciputra Development Tbk 28-Mar-1994 

9 CTRP Ciputra Property Tbk 7-Nov-2007 

10 CTRS Ciputra Surya Tbk 15-Jan-1999 

11 DART Duta Anggada Realty Tbk 8-May-1990 

12 DILD Intiland Development Tbk 4-Sept-1991 

13 DUTI Duta Pertiwi Tbk 2-Nov-1994 

14 EMDE Megapolitan Development Tbk 12-Jan-2011 

15 GAMA Gading Development Tbk 11-Jul-2012 

16 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk 11-Dec-2000 

17 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 10-Oct-2007 

18 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 23-Dec-2011 

19 JRPT Jaya Real Property Tbk 29-Jun-1994 

20 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 10-Jan-1995 

21 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 18-Jul-2001 

22 LPCK Lippo Cikarang Tbk 24-Jul-1997 

23 LPKR Lippo Karawaci Tbk 28-Jun-1996 

24 MDLN Modernland Realty Tbk 18-Jan-1993 
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25 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 10-Jul-2009 

26 MTLA Metropolitan Land Tbk 20-Jun-2011 

27 MTSM Metro Realty Tbk 8-Jan-1992 

28 NIRO Nirvana Development Tbk 13-Sept-2012 

29 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 22-Aug-1994 

30 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 15-Jun-1992 

31 PWON Pakuwon Jati Tbk 19-Oct-1989 

32 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 19-Dec-1997 

33 SCBD Dadanayasa Arthatama Tbk 19-Apr-2002 

34 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 12-Oct-1995 

35 SMRA Summarecon Agung Tbk 7-May-1990 
Sumber: www.idx.co.id 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum atas variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran 

statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai 

maksimum, nilai minimum, standar deviasi, frekuensi dan persentase. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Median Std. Deviation 

ROA 105 .00 .32 .0679 0,06 .06076 

SIZE 105 23.70 31.35 28.6387 28,93 1.63576 

REPKAP 105 .00 1.00 .3143 0,00 .46646 

KEPINS 105 .18 .95 .6508 0,67 .22267 

TIMELINES 105 .00 1.00 .9333 1,00 .25064 

Valid N (listwise) 105      
Sumber: Data diolah SPSS 21, 2016 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat hasil statistik deskriptif untuk 

variabel profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), reputasi KAP 
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(REPKAP) dan kepemilikan institusional (KEPINS) dari 105 observasi. 

Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum yaitu sebesar 0,00 artinya bahwa 

Rista Bintang Nahkota Sejati Tbk (RBMS) pada tahun 2013 terendah dalam 

menghasilkan laba adalah sebesar 0%. Sedangkan nilai maksimum ROA yaitu 

sebesar 0,32 artinya bahwa Dadanayasa Arthatama Tbk (SCBD) pada tahun 2013 

tertinggi dalam menghasilkan laba adalah sebesar 32%. Nilai tengah (median) 

ROA sebesar 0,06. Nilai rata-rata ROA adalah sebesar 0,0679 artinya dari 105 

observasi kemampuan rata-rata untuk menghasilkan laba adalah sebesar 6,79%. 

Jika dibandingkan dengan nilai tengah (median), maka nilai rata-rata lebih besar 

daripada nilai tengah (median). Hal ini menjelaskan bahwa data profitabilitas 

(ROA) pada penelitian ini tergolong tinggi. Sedangkan standar deviasi ROA 

adalah sebesar 0,06076 (6,076%). Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh 

bahwa nilai rata-rata (ROA) lebih besar daripada standar deviasinya. Hal ini 

menunjukan bahwa data variabel ROA terdistribusi normal dan data termasuk 

jenis data homogen, yaitu data yang tidak memiliki banyak variasi.  

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) merupakan variabel yang digunakan 

untuk menunjukkan besar kecilnya ukuran perusahaan. SIZE selama periode 

penelitian memiliki nilai minimum yaitu sebesar 23,70 artinya bahwa Agung 

Podomoro Land Tbk (APLN) pada tahun 2013 memiliki total asset terendah 

adalah sebesar 23.70%. Sedangkan nilai nilai maksimum SIZE yaitu sebesar 

31,35 artinya bahwa Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada tahun 2015 memiliki total 

asset tertinggi adalah sebesar 31,35%. Nilai tengah (median) SIZE sebesar 28,93. 

Nilai rata-rata SIZE adalah 28,6387 artinya dari 105 observasi kemampuan rata-
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rata total asset yang dimiliki adalah sebesar 28.6387%. Jika dibandingkan dengan 

nilai tengah (median), maka nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai tengah 

(median). Hal ini menjelaskan bahwa data total asset perusahaan (SIZE) pada 

penelitian ini tergolong rendah. Sedangkan standar deviasi SIZE adalah sebesar 

1,63576 (16,3576 %). Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh bahwa nilai 

rata-rata (SIZE) lebih besar daripada standar deviasinya. Hal ini menunjukan 

bahwa data variabel SIZE terdistribusi normal dan data termasuk jenis data 

homogen, yaitu data yang tidak memiliki banyak variasi.  

Variabel reputasi KAP (REPKAP) dalam penelitian ini menggunakan 

variabel dummy, dimana kategori 1 merupakan perusahaan yang menggunakan 

KAP The Big Four dan kategori 0 merupakan perusahaan yang menggunakan 

KAP Non Big Four. Nilai rata-rata REPKAP adalah 0,3143 artinya sebesar 

31,43% dari 105 observasi terdapat 33 perusahaan yang menggunakan jasa KAP 

The Big Four dan sebesar 68,57% atau sebanyak 72 perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP Non Big Four.  

Variabel kepemilikan institusional (KEPINS) selama periode penelitian 

memiliki nilai minimum yaitu sebesar 0,18 artinya bahwa Lippo Karawaci Tbk 

(LPKR) pada tahun 2013 memiliki saham terendah yang dimiliki oleh pihak 

institusi adalah sebesar 18%. Sedangkan nilai maksimum KEPINS yaitu sebesar 

0,95 artinya bahwa Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada tahun 2014 dan 

2015 memiliki saham tertinggi yang dimiliki oleh pihak institusi adalah sebesar 

95%. Nilai tengah (median) KEPINS sebesar 0,67. Nilai rata-rata adalah sebesar 

0,6508 artinya dari 105 observasi rata-rata kepemilikan yang dimiliki pihak 
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institusi adalah sebesar 65,08%. Jika dibandingkan dengan nilai tengah (median), 

maka nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai tengah (median). Hal ini 

menjelaskan bahwa data kepemilikan saham pihak luar (KEPINS) pada penelitian 

ini tergolong rendah. Standar deviasi KEPINS adalah 0,22267 (22,267%). 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh bahwa nilai rata-rata (KEPINS) 

lebih besar daripada standar deviasinya. Hal ini menunjukan bahwa data variabel 

KEPINS terdistribusi normal dan data termasuk jenis data homogen, yaitu data 

yang tidak memiliki banyak variasi.  

 

4.2.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Dalam uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan adalah 

variabel dummy, variabel yang berupa kategori. Kategori 1 bila perusahaan 

menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu dan kategori 0 bila 

perusahaan menyampaikan laporan keuangannya terlambat atau tidak tepat waktu. 

Langkah pertama dalam uji regresi logistik adalah menilai overall fit model 

terhadap data. 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit 

atau tidak dengan data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -

2 log likelihood pada awal (block number = 0) dengan nilai -2 log likelihood pada 

akhir (block number = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal dengan 

nilai -2LL akhir menunjukkan model yang dihipotesiskan fit dengan data 

(Ghozali, 2013:340).  
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Tabel 4.3 

Hasil Overall Model Fit Test 1 

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 58.436 1.733 

2 51.880 2.388 

3 51.439 2.614 

4 51.435 2.639 

5 51.435 2.639 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 51.435 

c. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 
Sumber: Data diolah SPSS 21, 2016 

Tabel 4.4 

Hasil Overall Model Fit Test 2 

Iteration History
a,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant ROA SIZE REPKAP KEPINS 

Step 1 1 55.603 -3.042 .430 .157 .132 .316 

2 46.278 -7.585 1.012 .332 .396 .558 

3 44.501 -11.201 1.427 .468 .822 .551 

4 44.295 -12.818 1.342 .530 1.130 .478 

5 44.289 -13.116 1.268 .541 1.199 .467 

6 44.289 -13.125 1.265 .542 1.201 .467 

7 44.289 -13.125 1.265 .542 1.201 .467 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 51.435 

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than 

.001. 
Sumber: Data diolah SPSS 21, 2016 
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Dari tabel 4.3 dan tabel 4.4 menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL 

awal dengan nilai -2LL akhir. Pada tabel 4.3, nilai -2LL awal (Block Number=0) 

adalah sebesar 51,435 dan tabel 4.4 menunjukkan nilai -2LL akhir (Block 

Number=1) adalah sebesar 44,289. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan 

nilai -2LL block 0 terhadap nilai -2LL block 1 sebesar 51,435 - 44,289 = 7,146. 

Dengan adanya penurunan nilai tersebut nilai tersebut menunjukkan keseluruhan 

model regresi logistik yang digunakan adalah model yang baik atau model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

 

4.2.3 Goodness of Fit 

Goodness of Fit digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data 

empiris cocok atau sesuai dengan model. Pengujian ini dilakukan dengan menilai 

signifikansi pada tabel Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test. Jika nilai 

statistic hosmer and lemeshow test lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol 

diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

Ho: model mampu menjelaskan data 

Ha: model tidak mampu menjelaskan data 

Tabel 4.5 

Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3.613 8 .890 
Sumber: Data diolah SPSS 21, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa besarnya nilai Chi Square adalah 

3,613 dan probabilitas signifikansi (Sig.) sebesar 0,890. Sesuai kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis, jika nilai statistik signifikansi Hosmer and 

Lemeshow lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak karena 

cocok dengan data observasinya. Berdasarkan penjelasan ini, model mampu 

menjelaskan pengaruh profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), reputasi 

KAP (REPKAP) dan kepemilikan institusional (KEPINS) terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

4.2.4 Classification Plot 

Classification Plot dilakukan untuk menunjukkan kecocokan model 

regresi logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data 

observasi terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% 

menunjukkan model yang digunakan fit terhadap data. 

Tabel 4.6 

Classification Plot 

Classification Table
a 

 

Observed 

Predicted 
 TIMELINESS Percentage 

Correct  TIDAK TEPAT 
Step 1 TIMELINESS TIDAK 0 7 .0 

TEPAT 0 98 100.0 
Overall Percentage   93.3 

a. The cut value is .500 
Sumber: Data diolah SPSS 21, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan tepat waktu dalam 
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menyampaikan laporan keuangan adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan 

terdapat 98 observasi yang akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan dari total 105 observasi. Sedangkan terdapat 7 observasi yang 

menunjukkan tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. 

Presentase kebenaran dari perusahaan yang tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangan adalah sebesar 0% yang berarti dengan model 

regresi yang digunakan terdapat 0 observasi yang diprediksi tidak tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangan dari total 105 observasi. Secara 

keseluruhan dapat dilihat ketepatan model pada penelitian ini ada sebesar 93,3% 

maka dapat disimpulkan model regresi logistik  fit dengan data. 

 

4.2.5 Nagelkerke’s R-Square 

Besarnya nilai koefisien determinasi dalam model regresi logistik 

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependennya yang terdapat dalam model regresi logistik. Nilai yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas, semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap 

semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model semakin 

tidak goodness of fit (Ghozali, 2013). 
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Tabel 4.7 

Nagelkerke’s R-Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 44.289a .066 .170 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
Sumber: Data diolah SPSS 21, 2016 

Dari tabel 4.7 diatas, dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi yang 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil menunjukkan nilai 

nagelkerke R square adalah 0,170. Hal ini berarti bahwa 17,0% variabel ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan (TIMELINESS) dapat dijelaskan oleh 

variabel independen yaitu profitabilitas (ROA) yang diproksikan dengan Return 

On Asset, ukuran perusahaan (SIZE) yang diproksikan dengan Ln Total Asset, 

reputasi KAP (REPKAP) yang diproksikan dengan variabel dummy dan 

kepemilikan institusional yang diproksikan dengan presentase kepemilikan pihak 

institusi (KEPINS). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

model yang dianalisis. 

 

4.2.6 Model Regresi Logistik 

Ghozali (2013), model regresi logistik dapat dibentuk dengan 

menggunakan besaran nilai parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya 

diinterpretasikan dengan rasio kecenderungan (odds ratio). 
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Tabel 4.8 

 Pembentukan Model Regresi 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 
Step 1a ROA 1.265 7.899 .026 1 .873 3.542 .000 18760909.647 

SIZE .542 .252 4.604 1 .032 1.719 1.048 2.818 
REPKAP 1.201 1.226 .960 1 .327 3.323 .301 36.704 
KEPINS .467 1.832 .065 1 .799 1.595 .044 57.837 
Constant -13.125 6.993 3.522 1 .061 .000   

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, SIZE, REPKAP, KEPINS. 
Sumber: Data diolah SPSS 21, 2016 

Berdasarkan tabel 4.8, maka model regresi logistik yang terbentuk adalah 

sebagai berikut: 

Ln(   

    
)=(13,125) + 1,265ROA + 0,542SIZE + 1,201REPKAP + 0,467KEPINS + e 

 

Odds ratio pada penelitian ini mengukur bagaimana kecenderungan 

variabel-variabel independen terhadap probabilitas ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Nilai odds ratio pada tabel 4.8 diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Variabel Profitabilitas (ROA) 

 Koefisien regresi untuk variabel ROA adalah sebesar 1,265. Hal ini 

menunjukkan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah 

sebesar 3,542, artinya jika koefisien Profitabilitas meningkat satu satuan, 

maka kecenderungan perusahaan tepat waktu akan meningkat 3,542 kali 

dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

b. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) 

 Koefisien regresi untuk variabel SIZE adalah sebesar 0,542. Hal ini 

menunjukkan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah 
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sebesar 1,719, artinya jika koefisien Ukuran Perusahaan meningkat satu 

satuan, maka kecenderungan perusahaan tepat waktu akan akan 

meningkat 1,719 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

c. Variabel Reputasi KAP (REPKAP) 

 Koefisien regresi untuk variabel REPKAP adalah sebesar 1,201. Hal ini 

menunjukkan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah 

sebesar 3,323 , artinya jika koefisien Reputasi KAP meningkat satu 

satuan, maka kecenderungan perusahaan tepat waktu akan akan 

meningkat 3,323 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Variabel Kepemilikan Institusional (KEPINS) 

 Koefisien regresi untuk variabel KEPINS adalah sebesar 0,467. Hal ini 

menunjukkan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah 

sebesar 1,595, artinya jika koefisien Kepemilikan Institusional meningkat 

satu satuan, maka perusahaan tepat waktu akan akan meningkat 1,595 

kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Uji Parsial (Uji Wald) 

Uji parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing 

variabel independen terhadap probabilitas ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan Chi-

Square tabel, signifikansi  5% dan degree of freedom (df) = 1, atau dengan 
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menggunakan p-value (Sig.). Parameter uji parsial dilihat dari tabel Variabel in 

the Equatiom dalam olahan data SPSS berikut ini: 

Tabel 4.9 

Uji Partial (Uji Wald) 

Variables in the Equation 

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

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a ROA 1.265 7.899 .026 1 .873 3.542 .000 18760909.647 

SIZE .542 .252 4.604 1 .032 1.719 1.048 2.818 

REPKAP 1.201 1.226 .960 1 .327 3.323 .301 36.704 

KEPINS .467 1.832 .065 1 .799 1.595 .044 57.837 

Constant -13.125 6.993 3.522 1 .061 .000   
a. Variable(s) entered on step 1: ROA, SIZE, REPKAP, KEPINS. 

Sumber: Data diolah SPSS 21, 2016 

Hipotesis 1: 

H01: Profitabilitas tidak berpeluang meningkatkan ketepatan wwaktu 

penyampaian laporan keuangan 

Ha1: Profitabilitas berpeluang meningkatkan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai 

probabilitas signifikansi (Sig.) adalah 0,873 atau lebih besar dari α 0,05 yang 

artinya H0 diterima dan Ha ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

(ROA) tidak berpeluang meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 
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Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas (ROA) tidak 

berpeluang dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

dan dinyatakan bahwa H01 diterima. 

 

Hipotesis 2: 

H02: Ukuran Perusahaan tidak berpeluang meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

Ha2: Ukuran Perusahaan berpeluang meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, variabel ukuran perusahaan (SIZE) 

memiliki nilai probabilitas signifikansi (Sig.) adalah 0,032 atau lebih kecil dari α 

0,05 yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan (SIZE) memiliki peluang dalam meningkatkan ketepatan 

waktu pelaporan keuangan.  

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) 

memiliki peluang dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan, 

dinyatakan pula bahwa Ha2 diterima. 

 

Hipotesis 3:  

H03: Reputasi KAP tidak berpeluang meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

Ha3: Reputasi KAP berpeluang meningkatkan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan 
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas, variabel reputasi KAP (REPKAP) memiliki 

nilai probabilitas signifikansi (Sig.) adalah 0,327 atau lebih besar dari α 0,05 yang 

artinya H0 diterima dan Ha ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa reputasi KAP 

(REPKAP) tidak berpeluang dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan.  

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa reputasi KAP (REPKAP)  

tidak berpeluang dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan dan dinyatakan bahwa H03 diterima. 

 

Hipotesis 4: 

H04: Kepemilikan Institusional tidak berpeluang meningkatkan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan 

Ha4: Kepemilikan Institusional berpeluang meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, variabel kepemilikan institusional (KEPINS) 

memiliki nilai probabilitas signifikansi (Sig.) adalah 0,799 atau lebih besar dari α 

0,05 yang artinya H0 diterima dan Ha ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional (KEPINS) tidak berpeluang dalam meningkatkan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

 Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan institusional 

(KEPINS) tidak berpeluang dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan, dinyatakan pula bahwa H04 diterima. 
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4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA). 

Menurut Dwiyanti (2010), dengan semakin besar rasio profitabilitas maka 

semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk 

memberikan informasi tersebut pada pihak lain yang berkepentingan. Namun  

pada kenyataannya, berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan pada penelitian 

ini profitabilitas tidak berpeluang dalam meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil koefisien 

regresi sebesar 1,265 dan probabilitas sebesar 0,873 yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05. Artinya, perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi 

maupun rendah tidak akan memiliki probabilitas dalam menyampaikan laporan 

keuangan secara tepat waktu.  

Hal ini didukung oleh fakta yang terjadi pada sampel penelitian yaitu 

pada periode tahun 2015, Cowell Development Tbk (COWL) yang memiliki nilai 

presentase ROA terendah sebesar -0,05 menyampaikan laporan keuangannya pada 

tanggal 31 Maret 2016 dan periode 2015 pada Lamicitra Nusantara Tbk (LAMI) 

yang memiliki presentase ROA tertinggi sebesar 0,24 menyampaikan laporan 

keuangannya pada tanggal 31 Maret 2016 sehingga baik perusahaan yang 

memiliki presentase ROA yang rendah maupun presentase ROA yang besar 

sama–sama tidak mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan situs web emiten/perusahaan publik 
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(menyampaikan laporan keuangannya kurang dari 120 hari setelah akhir tahun 

buku).  

Hasil hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyer 

and McHugh (1975), Rianti (2014), Astuti (2007), Irawan (2012) dan Pratama 

(2014) bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Menurut Irawan (2012), pada kenyataannya 

profitabilitas dapat mempengaruhi perusahaan untuk mempublikasikan laporan 

keuangannya secara tepat waktu, namun dalam penelitian profitabilitas tidak 

berpengaruh dalam ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini bisa disebabkan 

karena profitabilitas bukan merupakan satu-satunya tolak ukur untuk 

mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. 

Berbeda dengan penelitian Hilmi dan Ali (2008) dan Prahesty (2011) 

bahwa profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

 

4.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan Ln Total 

Asset. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan, ukuran perusahaan memiliki 

peluang dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,542 dan 

probabilitas sebesar 0,032 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. 

Artinya, perusahaan yang memiliki total asset yang lebih besar akan memiliki 
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probabilitas yang lebih besar dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat 

waktu.  

Hal ini didukung oleh fakta yang terjadi pada sampel penelitian yaitu 

pada periode tahun 2013-2015, Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang memiliki total 

aset tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp31.300.362.430.266, tahun 2014 

sebesar Rp37.761.220.693.695 dan tahun 2015 sebesar Rp41.326.558.178.049 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK. 04/2016, dimana emiten dan 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 

4 (empat) bulan atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyer 

and McHugh (1975), Astuti (2007) dan Darwanis (2013) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Menurut Astuti (2007), hal ini disebabkan bukan karena ukuran 

perusahaannya tetapi lebih pada rasa tanggung jawab perusahaan menyampaikan 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan secara tepat waktu. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Hilmi dan Ali (2008), Irawan (2012), dan 

Pratama (2014) bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 
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4.4.3 Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Reputasi KAP diklasifikasikan menjadi dua yakni KAP The Big Four 

dan KAP Non Big four. Dalam penelitian ini reputasi KAP menggunakan variabel 

dummy, dimana kategori 1 untuk perusahaan properti dan real estate yang tepat 

waktu sedangkan kategori 0 untuk perusahaan properti dan real estate yang tidak 

tepat waktu. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan, reputasi KAP tidak 

memiliki peluang dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi sebesar 1,201 

dan probabilitas sebesar 0,327 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 

0,05. Artinya, perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik The 

Big Four maupun Non Big Four tidak memiliki probabilitas dalam menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi 

KAP bukan variabel penentu yang memberikan kemungkinan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

Hal ini didukung oleh fenomena pada tahun 2001 yaitu terjadi kasus 

manipulasi keuntungan pada laporan keuangan perusahaan Enron yang diaudit 

oleh KAP Arthur & Andersen. Setelah kasus Enron, KAP skala internasional 

menyusut menjadi empat dan lebih dikenal dengan istilah KAP The Big Four. 

Dengan terjadinya kasus tersebut, banyak akuntan publik yang termasuk dalam 

KAP berukuran besar kehilangan kepercayaan oleh masyarakat dan investor 

sehingga menurunkan reputasi yang dimilikinya. Kasus tersebut menunjukkan 

bahwa tidak semua KAP yang berukuran besar memiliki reputasi yang baik. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama 

(2014) bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Hilmi dan Ali (2008) 

yang menghasilkan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

4.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini adalah persentase yang 

dimiliki oleh pihak institusi. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan, 

kepemilikan institusional tidak memiliki peluang dalam meningkatkan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 

koefisien regresi sebesar 0,467 dan probabilitas sebesar 0,799 yang lebih besar 

dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, perusahaan yang memiliki 

persentase kepemilikan institusional yang besar maupun kecil tidak memiliki 

probabilitas dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional bukan variabel 

penentu yang memberikan kemungkinan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Hal ini didukung oleh fakta yang tejadi pada sampel penelitian yaitu pada 

periode tahun 2013-2015, Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memiliki jumlah 

presentase kepemilikan saham institusi terendah yaitu sebesar 18,12%  dan 

Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) memiliki jumlah presentase kepemilikan 
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saham institusi tertinggi yaitu sebesar 95,18% sama-sama menyampaikan laporan 

keuangan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) Nomor 29/POJK. 04/2016, dimana emiten dan perusahaan publik wajib 

menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 4 (empat) bulan atau 120 

hari setelah tahun buku berakhir. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prahesty 

(2011) bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

besar kecilnya struktur kepemilikan tidak berdampak pada ketepatan waktu 

pelaporan keuangan (Prahesty, 2011). Berbeda dengan penelitian Astuti (2007) 

Rianti (2014) dan Irawan (2012) yang menghasilkan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan.  

 

4.5 Implikasi Manajerial 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan hal yang sangat di 

butuhkan oleh para pemangku laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi. Pelaporan yang tepat pada 

waktunya akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Sehingga 

semakin tepat pelaporan keuangan akan membawa berita baik bagi perusahaan 

dengan diikuti ketentuan yang mengatur tentang ketepatan waktu. Oleh karena itu, 

sebelum melakukan investasi, sebaiknya calon investor melakukan analisis 
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terhadap informasi laporan keuangan calon emiten sehingga akhirnya investasi 

yang akan dilakukan dapat memberikan keuntungan.  

Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Ln total aset terbukti 

memiliki peluang dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin tepat waktu penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini 

dikarenakan semakin besar perusahaan maka semakin banyak jumlah sumber daya 

yang bekerja pada perusahaan dan didukung dengan sistem informasi yang 

canggih sehingga proses penyusunan laporan keuangan bisa lebih singkat 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu perusahaan besar biasanya 

cenderung menyampaikan laporan keuangan tepat waktu karena dipantau oleh 

banyak pihak. Besar kecilnya ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor 

yang menjadi pertimbangan para shareholders dan stakeholders sebelum 

menanamkan modalnya karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

tepat waktu pelnyamaian laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan 

diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan kepada 

shareholders dan stakeholders baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. 

Perusahaan besar memiliki tanggung jawab yang besar terhadap investor dalam 

hal mempertahankan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya ke 

perusahaan tersebut. Sementara perusahaan kecil harus meyakinkan investor 

untuk mau menanamkan dana nya di perusahaan tersebut dengan cara menyajikan 

laporan keuangannya secara tepat waktu. 
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Variabel profitabilitas yang di proksikan dengan Return On Asset (ROA) 

terbukti tidak memiliki peluang dalam meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Tingkat profitabilitas yang tinggi di perusahaan 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya perusahaan guna meningkatkan laba 

perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan dan 

kesadaran manajemen untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Namun 

para investor cenderung akan menilai suatu perusahaan berdasarkan kinerja 

keuangan lainnya diluar ROA, antara lain Earning Per Share (EPS), Price to 

Book Value (PBV) dan Cash Flow karena komponen-komponen tersebut dapat 

lebih menggambarkan kinerja keuangan secara nyata. 

Variabel reputasi KAP yang diproksikan dengan variabel dummy terbukti 

tidak memiliki peluang dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh baik atau tidaknya reputasi KAP yang 

melakukan audit tidak akan merubah regulasi pemerintah yang sudah ada 

mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sehingga bagi manajemen tetap 

harus memperhatikan kualitas serta ketepatan waktu laporan keuangan mereka, 

baik perusahaan yang menggunakan KAP yang bereputasi tinggi (The Big Four) 

maupun yang tidak bereputasi tinggi (Non Big Four). 

Variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah 

presentase kepemilikan saham pihak institusi terbukti tidak memiliki peluang 

dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan pihak luar yang dimiliki oleh 

pihak institusi yang menandakan bahwa semakin besar persentase yang dimiliki 
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oleh pihak institusi maka semakin tepat dalam menyajikan laporan keuangannya. 

Hal ini dikarenakan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada 

pemilik modal. Namun pada kenyataannya, pada penelitian ini kepemilikan 

institusional tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Oleh karena itu, manajemen sebaiknya tidak hanya memperhatikan 

presentase kepemilikan saham oleh pihak institusi saja melainkan faktor-faktor 

lainnya yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan, seperti kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh pihak dalam (pihak manajemen), karena kepemilikan pihak dalam dapat 

mempengaruhi secara langsung efektivitas kinerja perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 

profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP dan kepemilikan institusional 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor 

properti dan real estate periode 2013–2015. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Variabel profitabilitas tidak memiliki peluang dalam meningkatkan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan 

sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya 

nilai ROA suatu perusahaan belum tentu mempengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

2. Variabel ukuran perusahaan berpeluang dalam meningkatkan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor properti 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah total asset 

suatu perusahaan maka semakin mendorong manajemen perusahaan 

untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. 

Pengaruh Profitabilitas..., Tracy Ratu Agatha, Ak.-IBS, 2016



93 
 

  

  Indonesia Banking School  

3. Variabel reputasi KAP tidak memiliki peluang dalam meningkatkan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan 

sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP The Big Four 

maupun KAP Non Big Four belum tentu mempengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

4. Variabel kepemilikan institusional tidak memiliki peluang dalam 

meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. Hal ini mengindikasikan bahwa besar 

kecilnya jumlah presentase kepemilikan saham oleh pihak institusi 

belum tentu mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan variabel dummy. 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain, seperti 1) 

preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai penerimaan laporan akhir preliminary 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 
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antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan 

dipublikasikan oleh bursa (Dyer dan Mc Hugh, 1975). 

2. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengukur profitabilitas 

berdasarkan Return On Asset (ROA). Sehingga, untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan menggunakan proksi lainnya seperti Earning 

Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV) atau Cash Flow 

perusahaan. 

3. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengukur reputasi KAP 

menggunakan variabel dummy, dimana kategori 1 untuk KAP The Big 

Four dan kategori 0 untuk KAP Non Big Four. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan variabel lain, seperti internal audit, 

komite audit dan dewan komisaris independen. 

4. Keterbatasan penelitian ini untuk penelitian selanjutnya, variabel 

independen kepemilikan institusional diharapkan agar menambahkan 

variabel kepemilikan manajerial. 

5. Penggunaan sampel penelitian ini hanya sebatas pada perusahaan sektor 

properti dan real estate saja. Oleh karena itu, selanjutnya agar peneliti 

dapat memperluas objek pengamatan bukan hanya pada salah satu 

sektor properti dan real estate melainkan juga untuk seluruh sektor 

yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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LAMPIRAN  I 

DATA PENELITIAN 

 

NO. KODE NAMA TANGGAL IPO 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk 11-Nov-2010 

2 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 14-Jan-2008 

3 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 10-Apr-2012 

4 BIPP Bhuawanatala Indah Permai Tbk 23-Oct-1995 

5 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 15-Jun-2007 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 06-Jun-2008 

7 COWL Cowell Development Tbk 19-Dec-2007 

8 CTRA Ciputra Development Tbk 28-Mar-1994 

9 CTRP Ciputra Property Tbk 7-Nov-2007 

10 CTRS Ciputra Surya Tbk 15-Jan-1999 

11 DART Duta Anggada Realty Tbk 8-May-1990 

12 DILD Intiland Development Tbk 4-Sept-1991 

13 DUTI Duta Pertiwi Tbk 2-Nov-1994 

14 EMDE Megapolitan Development Tbk 12-Jan-2011 

15 GAMA Gading Development Tbk 11-Jul-2012 

16 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk 11-Dec-2000 

17 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 10-Oct-2007 

18 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 23-Dec-2011 

19 JRPT Jaya Real Property Tbk 29-Jun-1994 

20 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 10-Jan-1995 

21 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 18-Jul-2001 

22 LPCK Lippo Cikarang Tbk 24-Jul-1997 

23 LPKR Lippo Karawaci Tbk 28-Jun-1996 

24 MDLN Modernland Realty Tbk 18-Jan-1993 

25 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 10-Jul-2009 

26 MTLA Metropolitan Land Tbk 20-Jun-2011 
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27 MTSM Metro Realty Tbk 8-Jan-1992 

28 NIRO Nirvana Development Tbk 13-Sept-2012 

29 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 22-Aug-1994 

30 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 15-Jun-1992 

31 PWON Pakuwon Jati Tbk 19-Oct-1989 

32 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 19-Dec-1997 

33 SCBD Dadanayasa Arthatama Tbk 19-Apr-2002 

34 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 12-Oct-1995 

35 SMRA Summarecon Agung Tbk 7-May-1990 
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LAMPIRAN II 

Daftar Tanggal Ketepatan Waktu (Timeliness) 

 

  Kode  Tahun Ketepatan Waktu 

1 APLN 2013 28-Mar-14 

  APLN 2014 27-Mar-15 

  APLN 2015 31-Mar-16 

2 BAPA 2013 28-Mar-14 

  BAPA 2014 31-Mar-15 

  BAPA 2015 31-Mar-16 

3 BEST 2013 28-Mar-14 

  BEST 2014 31-Mar-15 

  BEST 2015 03-Mei-16 

4 BIPP 2013 25-Jun-15 

  BIPP 2014 25-Jun-15 

  BIPP 2015 15-Apr-16 

5 BKDP 2013 02-Apr-14 

  BKDP 2014 01-Apr-15 

  BKDP 2015 01-Apr-16 

6 BSDE 2013 19-Mar-14 

  BSDE 2014 07-Apr-15 

  BSDE 2015 06-Apr-16 

7 COWL 2013 21-Apr-14 

  COWL 2014 31-Mar-15 

  COWL 2015 31-Mar-16 

8 CTRA 2013 01-Apr-14 

  CTRA 2014 01-Apr-16 

  CTRA 2015 29-Apr-16 

9 CTRP 2013 28-Mar-14 

  CTRP 2014 31-Mar-15 

  CTRP 2015 25-Apr-16 

10 CTRS 2013 28-Mar-14 

  CTRS 2014 01-Apr-15 

  CTRS 2015 29-Apr-16 

11 DART 2013 01-Apr-14 

  DART 2014 26-Mar-15 

  DART 2015 15-Apr-16 

12 DILD 2013 28-Mar-14 

  DILD 2014 30-Mar-15 
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  DILD 2015 06-Apr-16 

13 DUTI 2013 19-Mar-14 

  DUTI 2014 17-Mar-15 

  DUTI 2015 06-Apr-16 

14 EMDE 2013 28-Mar-14 

  EMDE 2014 01-Apr-15 

  EMDE 2015 04-Mei-16 

15 GAMA 2013 04-Apr-14 

  GAMA 2014 01-Apr-15 

  GAMA 2015 31-Mar-16 

16 GMTD 2013 28-Mar-14 

  GMTD 2014 27-Mar-15 

  GMTD 2015 25-Feb-16 

17 GPRA 2013 01-Apr-14 

  GPRA 2014 16-Apr-15 

  GPRA 2015 04-Apr-16 

18 GWSA 2013 24-Mar-14 

  GWSA 2014 27-Mar-15 

  GWSA 2015 18-Apr-16 

19 JRPT 2013 01-Apr-14 

  JRPT 2014 31-Mar-15 

  JRPT 2015 28-Apr-16 

20 KIJA 2013 28-Mar-14 

  KIJA 2014 31-Mar-15 

  KIJA 2015 08-Apr-16 

21 LAMI 2013 28-Mar-14 

  LAMI 2014 31-Mar-15 

  LAMI 2015 31-Mar-16 

22 LPCK 2013 01-Apr-14 

  LPCK 2014 27-Mar-15 

  LPCK 2015 07-Mar-16 

23 LPKR 2013 28-Mar-14 

  LPKR 2014 27-Mar-15 

  LPKR 2015 27-Apr-16 

24 MDLN 2013 26-Mar-14 

  MDLN 2014 27-Mar-15 

  MDLN 2015 31-Mar-16 

25 MKPI 2013 28-Mar-14 

  MKPI 2014 31-Mar-15 

  MKPI 2015 30-Mar-16 

26 MTLA 2013 01-Apr-14 

  MTLA 2014 27-Mar-15 
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  MTLA 2015 29-Apr-16 

27 MTSM 2013 30-Mei-14 

  MTSM 2014 01-Apr-15 

  MTSM 2015 06-Apr-16 

28 NIRO 2013 01-Apr-14 

  NIRO 2014 31-Mar-15 

  NIRO 2015 28-Apr-16 

29 OMRE 2013 28-Mei-14 

  OMRE 2014 31-Mar-15 

  OMRE 2015 19-Apr-16 

30 PLIN 2013 04-Mar-14 

  PLIN 2014 04-Mar-15 

  PLIN 2015 28-Apr-16 

31 PWON 2013 24-Mar-14 

  PWON 2014 27-Mar-15 

  PWON 2015 26-Apr-16 

32 RBMS 2013 28-Mei-14 

  RBMS 2014 31-Mar-15 

  RBMS 2015 31-Mar-16 

33 SCBD 2013 28-Mar-14 

  SCBD 2014 31-Mar-15 

  SCBD 2015 19-Apr-16 

34 SMDM 2013 28-Mar-14 

  SMDM 2014 30-Mar-15 

  SMDM 2015 31-Mar-16 

35 SMRA 2013 28-Mar-14 

  SMRA 2014 01-Apr-15 

  SMRA 2015 14-Apr-16 
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LAMPIRAN III 

DATA PERHITUNGAN PENELITIAN 

 

  KODE  TAHUN ROA SIZE REPKAP KEPINS TIMELINESS 

1 APLN 2013 0,05 23,70 1 0,70 1 

  APLN 2014 0,05 23,89 1 0,70 1 

  APLN 2015 0,05 23,92 1 0,80 1 

2 BAPA 2013 0,03 25,89 0 0,70 1 

  BAPA 2014 0,04 25,89 0 0,77 1 

  BAPA 2015 0,01 25,89 0 0,77 1 

3 BEST 2013 0,22 28,84 0 0,61 1 

  BEST 2014 0,11 28,93 0 0,58 1 

  BEST 2015 0,05 29,16 0 0,58 0 

4 BIPP 2013 0,19 27,05 0 0,66 0 

  BIPP 2014 0,03 27,15 0 0,66 0 

  BIPP 2015 0,09 27,92 0 0,77 1 

5 BKDP 2013 (0,07) 27,46 0 0,36 1 

  BKDP 2014 0,01 27,44 0 0,36 1 

  BKDP 2015 (0,00) 27,40 0 0,36 1 

6 BSDE 2013 0,13 30,75 0 0,63 1 

  BSDE 2014 0,14 30,97 0 0,65 1 

  BSDE 2015 0,07 31,22 0 0,65 1 

7 COWL 2013 0,03 28,30 0 0,94 1 

  COWL 2014 0,04 28,93 0 0,93 1 

  COWL 2015 (0,05) 28,90 0 0,92 1 

8 CTRA 2013 0,07 30,63 1 0,39 1 

  CTRA 2014 0,08 30,78 1 0,39 1 

  CTRA 2015 0,03 30,90 1 0,44 1 

9 CTRP 2013 0,06 29,67 1 0,58 1 

  CTRP 2014 0,05 29,81 1 0,58 1 

  CTRP 2015 0,00 29,92 1 0,58 1 

10 CTRS 2013 0,07 29,38 1 0,63 1 

  CTRS 2014 0,10 29,44 1 0,63 1 

  CTRS 2015 0,06 29,57 1 0,63 1 

11 DART 2013 0,04 29,19 1 0,90 1 

  DART 2014 0,08 29,26 1 0,90 1 

  DART 2015 0,03 29,38 1 0,90 1 

12 DILD 2013 0,04 29,65 0 0,43 1 
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  DILD 2014 0,05 29,83 0 0,42 1 

  DILD 2015 0,04 29,96 0 0,42 1 

13 DUTI 2013 0,10 29,64 0 0,89 1 

  DUTI 2014 0,09 29,71 0 0,89 1 

  DUTI 2015 0,07 29,83 0 0,89 1 

14 EMDE 2013 0,04 27,57 0 0,74 1 

  EMDE 2014 0,04 27,80 0 0,74 1 

  EMDE 2015 0,05 27,81 0 0,67 0 

15 GAMA 2013 0,02 27,89 0 0,60 1 

  GAMA 2014 0,03 27,96 0 0,60 1 

  GAMA 2015 0,00 27,92 0 0,58 1 

16 GMTD 2013 0,07 27,90 0 0,65 1 

  GMTD 2014 0,08 28,05 0 0,65 1 

  GMTD 2015 0,09 27,87 0 0,65 1 

17 GPRA 2013 0,08 27,92 0 0,85 1 

  GPRA 2014 0,06 28,05 0 0,84 1 

  GPRA 2015 0,05 28,08 0 0,72 1 

18 GWSA 2013 0,07 28,35 1 0,79 1 

  GWSA 2014 0,07 28,46 1 0,79 1 

  GWSA 2015 0,19 29,55 1 0,79 1 

19 JRPT 2013 0,09 29,45 0 0,76 1 

  JRPT 2014 0,11 29,53 0 0,80 1 

  JRPT 2015 0,12 29,66 0 0,79 1 

20 KIJA 2013 0,01 29,74 0 0,20 1 

  KIJA 2014 0,05 29,77 0 0,20 1 

  KIJA 2015 0,03 29,91 0 0,26 1 

21 LAMI 2013 0,09 27,14 0 0,93 1 

  LAMI 2014 0,06 27,17 0 0,93 1 

  LAMI 2015 0,24 27,19 0 0,93 1 

22 LPCK 2013 0,15 28,98 0 0,42 1 

  LPCK 2014 0,19 29,09 0 0,42 1 

  LPCK 2015 0,17 29,33 0 0,42 1 

23 LPKR 2013 0,05 31,07 0 0,18 1 

  LPKR 2014 0,08 31,26 0 0,23 1 

  LPKR 2015 0,02 31,35 0 0,23 1 

24 MDLN 2013 0,25 29,90 0 0,37 1 

  MDLN 2014 0,07 29,98 0 0,37 1 

  MDLN 2015 0,07 30,18 0 0,34 1 

25 MKPI 2013 0,13 28,67 0 0,76 1 

  MKPI 2014 0,10 29,09 0 0,76 1 

  MKPI 2015 0,16 29,37 0 0,76 1 

26 MTLA 2013 0,09 28,67 1 0,89 1 
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  MTLA 2014 0,10 28,81 1 0,89 1 

  MTLA 2015 0,07 28,92 1 0,89 1 

27 MTSM 2013 (0,02) 25,31 0 0,81 0 

  MTSM 2014 (0,01) 25,25 0 0,81 1 

  MTSM 2015 (0,03) 25,20 0 0,81 1 

28 NIRO 2013 0,00 28,71 0 0,85 1 

  NIRO 2014 (0,04) 28,74 0 0,67 1 

  NIRO 2015 (0,01) 28,78 0 0,54 1 

29 OMRE 2013 (0,03) 27,44 1 0,90 0 

  OMRE 2014 0,13 27,43 1 0,90 1 

  OMRE 2015 (0,03) 27,43 1 0,81 1 

30 PLIN 2013 0,01 29,05 1 0,89 1 

  PLIN 2014 0,08 29,15 1 0,89 1 

  PLIN 2015 0,06 29,17 1 0,87 1 

31 PWON 2013 0,12 29,86 1 0,52 1 

  PWON 2014 0,16 30,45 1 0,58 1 

  PWON 2015 0,07 30,56 1 0,52 1 

32 RBMS 2013 (0,09) 25,79 0 0,19 0 

  RBMS 2014 0,02 25,77 0 0,19 1 

  RBMS 2015 (0,02) 25,93 0 0,19 1 

33 SCBD 2013 0,32 29,34 0 0,82 1 

  SCBD 2014 0,02 29,35 0 0,83 1 

  SCBD 2015 0,03 29,35 0 0,83 1 

34 SMDM 2013 0,01 28,71 0 0,89 1 

  SMDM 2014 0,01 28,78 0 0,95 1 

  SMDM 2015 0,02 28,78 0 0,95 1 

35 SMRA 2013 0,08 30,25 1 0,38 1 

  SMRA 2014 0,09 30,36 1 0,38 1 

  SMRA 2015 0,06 30,56 1 0,38 1 
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LAMPIRAN IV 

OUTPUT SPSS 

 
 

 Hasil Statistik Deskriptif 
 

 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Median Std. Deviation 

ROA 105 .00 .32 .0679 0,06 .06076 

SIZE 105 23.70 31.35 28.6387 28,93 1.63576 

REPKAP 105 .00 1.00 .3143 0,00 .46646 

KEPINS 105 .18 .95 .6508 0,67 .22267 

TIMELINES 105 .00 1.00 .9333 1,00 .25064 

Valid N (listwise) 105      
 
 

 Hasil Overall Test  

 
Iteration History

a,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 58.436 1.733 

2 51.880 2.388 

3 51.439 2.614 

4 51.435 2.639 

5 51.435 2.639 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 51.435 

c. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 
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Iteration History
a,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant ROA SIZE REPKAP KEPINS 

Step 1 1 55.603 -3.042 .430 .157 .132 .316 

2 46.278 -7.585 1.012 .332 .396 .558 

3 44.501 -11.201 1.427 .468 .822 .551 

4 44.295 -12.818 1.342 .530 1.130 .478 

5 44.289 -13.116 1.268 .541 1.199 .467 

6 44.289 -13.125 1.265 .542 1.201 .467 

7 44.289 -13.125 1.265 .542 1.201 .467 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 51.435 

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

 Hasil Goodness of Fit 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3.613 8 .890 

 

 Hasil Nagelkerke R-Square  
 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 44.289a .066 .170 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
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 Hasil Classification Plot  

 
Classification Table

a 
 

Observed 

Predicted 
 TIMELINES Percentage 

Correct  TIDAK TEPAT 

Step 1 TIMELINES TIDAK 0 7 .0 

TEPAT 0 98 100.0 

Overall Percentage   93.3 

a. The cut value is .500 

 

 

 Hasil Model Regresi Logistik 

 
Variables in the Equation 

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

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a ROA 1.265 7.899 .026 1 .873 3.542 .000 18760909.647 

SIZE .542 .252 4.604 1 .032 1.719 1.048 2.818 

REPKAP 1.201 1.226 .960 1 .327 3.323 .301 36.704 

KEPINS .467 1.832 .065 1 .799 1.595 .044 57.837 

Constant -13.125 6.993 3.522 1 .061 .000   

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, SIZE, REPKAP, KEPINS. 
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Curriculum Vitae  

 
First Name  : Tracy Ratu 
Last Name  : Agatha 
Gender   : Female 
Nationality  : Indonesian 
Marital Status  : Single 
Place, date of birth   : Jakarta, January 16th, 1995 
Religion  : Moslem 
 

ADDRESS 
 
Address  : Jl. Tole Iskandar No. 45, Perumahan Gema Pesona Estate Blok 

  L No. 5, RT003/RW011 Depok 16411, West Java, Indonesia 
Phone (1)   : +62-21-77831975 
Mobile Phone  : +6281808064921 
Email   : tracy.ratu@ymail.com 
 

EDUCATIONAL BACKGROUND 
 
1998 — 2000  Raudlatul Jannah Kindergarten   (Bekasi) 
2000 — 2006  Anyelir 1 Elementary School   (Depok) 
2006 — 2009  Tugu Ibu 1 Junior High School   (Depok) 
2009 — 2012  2 Senior High School    (Depok) 
2012 — 2016 STIE Indonesia Banking School, 
 Accounting Department    (Jakarta) 
GPA 3.42 / 4.00 
 

TRAINING & COURSE TAKEN 
 
2012  Certification of Informatics Course 
2013 “Basic Activist Training Program” STIE Indonesia Banking School 
2013 Certification of Zahir Accounting Software 
2013 Training for Stock Simulation STIE Indonesia Banking School 
2014 “Organization Leadership Training” Rindam Jaya 
2015 Training for Basic Treasury STIE Indonesia Banking School 
2015 Training for Analisis Kredit STIE Indonesia Banking School 
2015 Training for Effective Selling Skill STIE Indonesia Banking School 
2015 Training for Trade Financing STIE Indonesia Banking School 
2016 Training for EVIEWS Software STIE Indonesia Banking School 
2016 Training for SPSS Software STIE Indonesia Banking School 

PERSONAL DATA 
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SEMINAR & WORKING EXPERIENCE 
 
2013 Seminar “National Banking Forum” by STIE Indonesia Banking School 
2015 Seminar “Perkembangan Profesi Akuntan Indonesia dan Strategi 

Menghadapi Pasar Bebas ASEAN” by Dedi Irawan, S.E 
2015 Seminar “Peran Otak Sehat dalam Meningkatkan Intelektualitas 

Kompetensi dan Integritas” by Prof. Dr. Suhartono Taat Putra 
2015 Internship at Bank of Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur (Surabaya) 
2016 Internship at Head Office of PT. Bank BNI Syariah 
 
LANGUAGUE SKILLS 

Indonesian Native language 
English Basic in writing and reading; Fair in speaking 
 

ORGANIZATION EXPERIENCES 
 
2006 Scout of Tugu Ibu I Junior High School 
2008 Secretary of OSIS Tugu Ibu I Junior High School 
2010 Division of Apresiasi dan Karya Seni OSIS 2 Senior High School Depok 
2010 Modern Dance of 2 Senior High School Depok 
2013 Secretary of Dewan Mahasiswa STIE Indonesia Banking School 
2014 Member of Remaja Islam Al-Fauzien Gema Pesona Estate (RISALFA) 
 
 
COMMITTEE EXPERIENCES 
 
2010 Committee of “Akar SMADA” 2 Senior High School Depok 
2013 Committee of “Islamic Economic Study Club” STIE Indonesia Banking School 
2013 Committee of “Sunatan Masal” STIE Indonesia Banking School 
2013 Committee of “Pekan Orientasi Mahasiswa 2013” STIE Indonesia Banking 

School 
2013 Committee of “IBS Supercup V” STIE Indonesia Banking School 
2013 Committee of “Best Student” STIE Indonesia Banking School 
2014 Committee of “Pekan Orientasi Mahasiswa 2014” STIE Indonesia Banking 

School 
2014 Committee of “Basic Activist Training Program” STIE Indonesia Banking 

School 
2014 Committee of “Pemilu Raya” STIE Indonesia Banking School 

PERSONAL STATEMENT 
 

I am well organized and an enthusiastic worker. I communicate well with others 
of any status and delight in being part of groups. I like taking initiative and motivating 
others. I think I get used to getting responsibility thereby motivating me to give my very 
best contribution to those who put me on.   
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