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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Quick Ratio, Debt To 

Equity Ratio, Return On Asset, Return On Equity, Current Asset Ratio Dan 

Reputasi Kap Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 

2011-2013. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria: 

(1) perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang telah listing di 

BEI, (2) perusahaan yang memiliki kelengkapan data tentang laporan keuangan 

yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, (3) 

perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya selama periode 2011-2013, (4) 

perusahaan manufaktur sektor industri yang memiliki laba. Sampel dalam pelitian 

ini sebanyak 25 perusahaan dari 37 perusahaan manufaktur sektor barang 
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konsumsi yang terdaftar di BEI. Analisis Regresi berganda dan uji hipotesis 

menggunakan t-statistik, digunakan dalam penelitian ini untuk menguji koefisien 

regresi parsial serta f-statistik untuk menguji pengaruh secara bersama-sama 

dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Reputasi Kantor 

Akuntan Publik berpengaruh secara seignifikan terhadap ketepata waktu 

penyampai laporan keuangan, sedangkan Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, 

Return On Asset, Return On Equity dan Current Asset Ratio tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Kata Kunci: Ketepatan Waktu, Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On  

Asset, Return On equity, Kualitas Kantor Akuntan Publik 

PENDAHULUAN 

Sekarang ini pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia telah 

berkembang dengan pesat. Banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai 

tumbuh untuk ikut menyemarakkan dunia bisnis. Inilah yang menyebabkan 

banyaknya investor baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang 

ingin menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan di Indonesia.  

Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang 

ingin mengembangkan usahanya agar mendapatkan kucuran dana dari investor 

tersebut Salah satu sumber informasi penting dalam bisnis investasi di pasar 

modal adalah laporan keuangan yang disediakan setiap perusahaan yang Go 

Public. 

Badan Pengawas Pasar Modal dalam peraturannya mewajibkan bahwa 

laporan keuangan tahunan yang dilaporkan perusahaan yang go public harus 

terlebih dahulu diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan. Seperti yang terdapat Pada hari Selasa, tanggal 5 

Juli 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan 

Nomor X.K.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 

346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau 

Perusahaan Publik yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. 
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Pada point ke -3 yang berisi tentang , menambahkan ketentuan yang mengatur 

bahwa dalam hal laporan keuangan tengah tahunan disertai dengan laporan 

Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan maka pengumuman tersebut 

wajib memuat opini dari Akuntan. 

Perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam akan dikenakan sanksi 

administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian 

pada beberapa peneliti  mendorong untuk melakukan pengujian kembali mengenai 

faktor-faktor seperti profitabilitas, dan kualitas KAP yang mempengaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia, khususnya 

perusahaan manufaktur. Pemilihan perusahaan-perusahaan publik yang masuk 

kategori perusahaan manufaktur ini didasarkan pada pertimbangan akan 

homogenitas dalam aktivitas produksinya dan kelompok industri ini yang relatif 

lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok industri yang lain di Bursa Efek 

Indonesia, sehingga mendominasi bursa dan mempunyai kontribusi besar terhadap 

perkembangan bursa.  Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah 

quick ratio, current ratio dan return on equity (ROE), laporan keuangan tahunan 

perusahaan selama 3 periode berturut-turut yaitu periode 2011, 2012, dan 2013. 

Rumusan Masalah 

Laporan keuangan merupakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Suatu 

laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan tersebut dapat disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan 

oleh para pengguna informasi laporan keuangan sebelum informasi tersebut 

kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik 

sangat penting. masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam 

pernyataan berikut : 
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1. Apakah quick ratio berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan? 

2. Apakah debt to equity berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan laporan keuangan? 

3. Apakah Return on asset berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan laporan keuangan? 

4. Apakah Return on equity berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan laporan keuangan? 

5. Apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan? 

6. Apakah reputasi kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan? 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Ketepatan Waktu (Timeliness)   

Menurut IAI (2009), bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Standar Akuntansi Internasional 

(IASB, 2008:) dalam Iyoha (2012), ketepatan waktu laporan keuangan adalah 

"ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan untuk 

pengambilan keputusan yang berguna sebelum kehilangan kapasitasnya untuk 

mempengaruhi keputusan.  

Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio cepat (quick ratio) menurut Horngren dan Harrison ( 2007: 455), 

merupakan “rasio untuk mengukur kemampuan untuk membayar kewajiban 

lancer dengan aktiva lancar”. Ukuran yang lebih ketat terhadap kemampuan untuk 

membayar kewajiban lancar adalah rasio cepat. Yang termasuk ke dalam rasio 

lancar adalah aktiva lancar yang dapat dengan cepat diubah dalam bentuk kas, 

termasuk di dalamnya akun kas, surat-surat berharga, piutang dagang, beban 

dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. 

Debt To Equity Ratio  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kas
http://id.wikipedia.org/wiki/Piutang
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Menurut Awalludin dan Sawitri (2012), Rasio debt to equity juga dikenal 

sebagai rasio financial leverage. Tingginya debt to equity ratio mencerminkan 

tingginya risiko keuangan perusahaan Tingginya resiko ini menunjukkan adanya 

kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau 

hutangnya baik berupa pokok maupun bunganya. Resiko perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan 

kesulitan keuangan dianggap berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi 

perusahaan dimata publik. Sehingga pihak manajemen cenderung akan menunda 

penyampaian laporan keuangan yang memuat berita buruk. Perusahaan dengan 

kondisi debt to equity ratio yang tinggi akan terlambat dalam penyampaian 

pelaporan keuangannya, karena waktu yang ada digunakan untuk menekan debt to 

equity ratio serendah-rendahnya. 

Return On Asset (ROA) 

Return On Assets (ROA) yaitu membandingkan antara EAT (Earning After 

Tax) atau laba bersih dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal pada keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan 

bagi semua investor (Rianti 2014). 

Return On Equity (ROE) 

Menurut Fahmi (2012:137), return on equity disebut juga laba atas equity. 

Dibeberapa referensi disebutjuga dengan rasio total asset turnover atau perputaran 

total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya ang dimiliki untuk memberikan laba atas ekuitas. 

Rasio Lancar (Current Ratio) 

Menurut Fahmi (2012:121), rasio lancar adalah ukuran yang umum 

digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Harus dipahami bahwa penggunaan current 

ratio dalam menganalisis laporan keuangan hanya mampu member analisa secara 

kasar, olehkarena iyu perlu adanya dukungan analisa secara kualitatif secara lebih 

komprehensif. 

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)  
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Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam merupakan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Auditor yang berkualitas tinggi 

harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar umum 

pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih 

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar 

umum yang kedua mengatur sikap mental independen auditor dalam tugasnya. 

Standar umum yang ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan 

penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama (Mulyadi, 2002) dalam (Dwiyanti, 2010).  

Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang 

berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang 

dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4). Kategori KAP the 

big four di Indonesia:  

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP 

Haryanto Sahari dan rekan.  

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

dengan KAP Siddharta dan Widjaja.  

3. KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, 

Sarwoko dan Sandjaja.  

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP 

Osman Bing Satrio dan rekan.  
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Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh Quick Ratio terhadap ketepatan pelaporan keuangan   

𝐻1    =  Diduga quick ratio berpengaruh  terhadap ketepatan waktu  

             pelaporan keuangan 

2. Pengaruh Debt to equity terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

𝐻2        =  Diduga debt to equity berpengaruh terhadap ketepatan  

                 waktu pelaporan keuangan 

3. Pengaruh Return On Asset terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan 

𝐻3        = Diduga ROA berpengaruh terhadap ketepatan waktu  

                pelaporan keuangan 

4. Pengaruh Return On Equty (ROE) terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan 

𝐻4       = Diduga ROE berpengaruh terhadap ketepatan waktu     

               pelaporan keuangan. 
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5. Pengaruh Current Ratio terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

𝐻5       =  Diduga Current ratio berpengaruh terhadap ketepatan  

                waktu pelaporan keuangan. 

6. Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik(KAP) terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan 

𝐻6       =  Diduga reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan  

         waktu pelaporan keuangan. 

 

METODE PENELITIAN 

OPERASIONAL VARIABEL 

KETEPATAN WAKTU 

Sesuai dengan peraturan 1 Agustus 2012 BAPEPAM mengeluarkan 

peraturan nomor X.6.K tentang penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau 

perusahaan publik. Point 1a bahwa Emiten atau Perusahaan Publik pernyataan 

pendaftarannya yang telah menjadi efektif wajikb menyampaikan laporan tahunan 

kepada BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir. Ini lebih menegaskan bahwa batas terakhir pelaporan keuangan adalah 

pada tanggal 30 April. Sehingga sesuai peraturan, hasil dari rentang waktu akan 

dikurangi dengan 120 hari. Berikut rumusnya menurut (Munthe 2012) :  

Rentang n= Tanggal laporan auditor n – 31 Desember n 

Quick Ratio 

  Rasio cepat (quick ratio) menurut Horngren ( 2007: 455), merupakan 

“rasio untuk mengukur kemampuan untuk membayar kewajiban lancer dengan 

aktiva lancar”. Ukuran yang lebih ketat terhadap kemampuan untuk membayar 

kewajiban lancer adalah rasio cepat. Yang termasuk ke dalam rasio lancar adalah 

aktiva lancar yang dapat dengan cepat diubah dalam bentuk kas, termasuk di 

dalamnya akun kas, surat-surat berharga, piutang dagang, beban dibayar di muka, 

dan pendapatan yang masih harus diterima. Dengan menggunakan rumus menurut 

Fahmi (2012:126) yaitu:  

Quick ratio= 
aktiva  lancar −persediaan

utang  lancar
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3.1.2.2  Debt to equity Ratio (DER)   

 Variabel ini diproksikan dengan debt to equity ratio (DER). Rasio ini 

menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Menurut Fahmi (2012:128), rumus untuk 

menghitung DER: 

  Debt to Equity Ratio (DER)=  
total  kewajiban

total  ekuitas
 

3.1.2.3 Return On Asset (ROA)  

Return On Assets (ROA) yaitu membandingkan antara EAT (Earning After 

Tax) atau laba bersih dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal pada keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan 

bagi semua investor (Rianti 2014). Menurut Rianti (2014), rumus yang digunakan 

adalah: 

 ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

3.1.2.4 Return On Equity (ROE) 

Menurut Fahmi (2012:137), return on equity disebut juga laba atas equity. 

Dibeberapa referensi disebutjuga dengan rasio total asset turnover atau perputaran 

total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya ang dimiliki untuk memberikan laba atas ekuitas. Menurut Fahmi 

(2012:137), rumus menghitung ROE adalah: 

ROE= 
Laba  bersih  setelah  pajak

ekuitas
 

3.1.2.5 Current ratio 

Menurut Horngren (2007:200), rasio lancar merupakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya, suatu perusahaan 

lebih suka memiliki rasio lancar yang tinggi karena hal tersebut menyiratkan 

bahwa perusahaan memiliki banyak aktiva lancar untuk membayar kewajiban 

lancar. Kenaikan rasio lancar menunjukan peningkatan kemampuan untuk 

membayar kewajiban lancar. Sementaa penurunan rasio lancar menandakan 

adanya kemerosotan kemampuan untuk membayar kewajiban lancar. 



10 
 

Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2015 

Penghitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara 

total aktiva lancar dengan total utang lancar. Rumus untuk mencari rasio lancar 

atau current ratio menurut Fahmi (2012:121), rumus yang dapat digunakan 

sebagai berikut: 

Current Ratio =  
aktiva  lancar

utang  lancar
 

3.1.2.6  Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)  

 Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangannya, perusahaan 

menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) yang mempunyai reputasi atau 

nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang 

berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang 

dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4).Kategori 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4. Jadi 

jika termasuk salah satu dari Big 4 maka akan diberi angka 1 sedangkan jika tidak 

maka diberi angka 0. 

Dimana : 

Rentang n    =   Jarak waktu untuk laporan keuangan tahun itu  

Tanggal Laporan Auditor  = Tanggal dimana auditor membubuhkan tanda   

     telah mengaudit laporan keuangan untuk  

     tahun buku itu  

31 Desember n   = Tanggal tutup buku akhir tahun berjalan 

Quick Ratio 

  Rasio cepat (quick ratio) menurut Horngren ( 2007: 455), merupakan 

“rasio untuk mengukur kemampuan untuk membayar kewajiban lancer dengan 

aktiva lancar”. Ukuran yang lebih ketat terhadap kemampuan untuk membayar 

kewajiban lancer adalah rasio cepat. Yang termasuk ke dalam rasio lancar adalah 

aktiva lancar yang dapat dengan cepat diubah dalam bentuk kas, termasuk di 

dalamnya akun kas, surat-surat berharga, piutang dagang, beban dibayar di muka, 

dan pendapatan yang masih harus diterima. Dengan menggunakan rumus menurut 

Fahmi (2012:126) yaitu:  

Quick ratio= 
aktiva  lancar −persediaan

utang  lancar
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3.1.2.2  Debt to equity Ratio (DER)   

 Variabel ini diproksikan dengan debt to equity ratio (DER). Rasio ini 

menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Menurut Fahmi (2012:128), rumus untuk 

menghitung DER: 

  Debt to Equity Ratio (DER)=  
total  kewajiban

total  ekuitas
 

3.1.2.3 Return On Asset (ROA)  

Return On Assets (ROA) yaitu membandingkan antara EAT (Earning After 

Tax) atau laba bersih dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal pada keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan 

bagi semua investor (Rianti 2014). Menurut Rianti (2014), rumus yang digunakan 

adalah: 

 ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

3.1.2.4 Return On Equity (ROE) 

Menurut Fahmi (2012:137), return on equity disebut juga laba atas equity. 

Dibeberapa referensi disebutjuga dengan rasio total asset turnover atau perputaran 

total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya ang dimiliki untuk memberikan laba atas ekuitas. Menurut Fahmi 

(2012:137), rumus menghitung ROE adalah: 

ROE= 
Laba  bersih  setelah  pajak

ekuitas
 

3.1.2.5 Current ratio 

Menurut Horngren (2007:200), rasio lancar merupakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya, suatu perusahaan 

lebih suka memiliki rasio lancar yang tinggi karena hal tersebut menyiratkan 

bahwa perusahaan memiliki banyak aktiva lancar untuk membayar kewajiban 

lancar. Kenaikan rasio lancar menunjukan peningkatan kemampuan untuk 

membayar kewajiban lancar. Sementaa penurunan rasio lancar menandakan 

adanya kemerosotan kemampuan untuk membayar kewajiban lancar. 
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Penghitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara 

total aktiva lancar dengan total utang lancar. Rumus untuk mencari rasio lancar 

atau current ratio menurut Fahmi (2012:121), rumus yang dapat digunakan 

sebagai berikut: 

Current Ratio =  
aktiva  lancar

utang  lancar
 

3.1.2.6  Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)  

 Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangannya, perusahaan 

menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) yang mempunyai reputasi atau 

nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang 

berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang 

dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4).Kategori 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4. Jadi 

jika termasuk salah satu dari Big 4 maka akan diberi angka 1 sedangkan jika tidak 

maka diberi angka 0. 

Populasi Dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang merupakan rekaman historis mengenai kondisi keuangan 

dan kinerja perusahaan. Data untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan  

International Capital Market Directory (ICMD). Data tersebut meliputi data 

laporan keuangan tahunan perusahaan, profil perusahaan, struktur kepemilikan 

perusahaan, laporan auditor independen dan data penyampaian laporan keuangan 

keuangan perusahaan ke Bapepam periode  2011, 2012, dan 2013. 

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu  metode pemilihan sample berdasarkan criteria 

dan pertimbangan tertentu. 

DAFTAR SAMPEL 

No Kode Nama Perusahaan 
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1 ADES PT Akasha Wira International Tbk 

2 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 

4 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 

5 DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

6 GGRM Gudang Garam Tbk 

7 HMSP Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 

8 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

9 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

10 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

11 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 

12 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 

13 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

14 MBTO PT Martina Berto Tbk 

15 MERK PT Merck Tbk 

16 MYOR PT Mayora Indah Tbk 

17 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk 

18 PYFA PT Pyridam Farma Tbk 

19 ROTI PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 

20 SKLT PT Sekar Laut Tbk 

21 STTP PT Siantar Top Tbk 

22 SQBB PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

23 TSPC PT Tempo Scan Pasific Tbk 

24 ULTJ 
PT Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 

25 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

 

Metode Analisis Data  
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian 

dianalisis dengan alat statistik sebagai berikut:  

 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan 

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

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

Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi quick ratio, return on asset, 

return on equity, current ratio,dan kualitas KAP maka akan dapat diketahui nilai 

maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan standard deviasi dari setiap 

variabel. Sedangkan variabel reputasi KAP ,tidak diikut sertakan dalam 

perhitungan statistik deskriptif karena variabel-variabel tersebut memiliki skala 

nominal.  

Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih 

variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam 

bentuk persamaan regresi. Perbedaan dengan regresi linier sederhana yaitu 

terletak pada jumlah variabel independennya, dimana regresi linier sederhana 

hanya satu variabel independen, sedangkan regresi linier berganda menggunakan 

dua atau lebih variabel independen yang dimasukan dalam model regresi, Priyatno 

(2011).  

Y= a+𝒃𝟏 𝑿𝟏+𝒃𝟐 𝑿𝟐+𝒃𝟑 𝑿𝟑+𝒃𝟒 𝑿𝟒+𝒃𝟓 𝑿𝟓+𝒃𝟔 𝑿𝟔 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ketepatan waktu (Y) 75 15.00 83.00 47.0267 12.68855 

QR (X1) 75 .17 7.30 1.7862 1.43992 

DER (X2) 75 .18 2.14 .7162 .45421 

ROA (X3) 75 .00 .90 .1625 .17201 

ROE (X4) 75 .01 1.55 .2658 .31043 

CR (X5) 75 .67 7.52 2.6285 1.57403 

Valid N (listwise) 75 
    

 (Sumber: output SPSS) 

Deskripsi Data Reputasi Kantor Akuntan Publik 

KAP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KAP non Big 4 44 58.7 58.7 58.7 

KAP Big 4 31 41.3 41.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

(Sumber: output SPSS) 

Uji Asumsi Klasik 

Menurut Priyatno (2011:277), uji normalitas pada model regresi 

digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau 

tidak. Jadi dalam hal ini yang di uji normalitas bukan masing-masing variabel 

independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. 

Ada dua cara dalam pengujian model regresi, namun yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji one sample Kolmogorof-Smirnov. Cara untuk 

menditeksinya adalah dengan nilai signifikansi residual. Jika signifikansi lebih 

dari 0.05 maka residual terdistribusi secara normal. 

Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 75 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 11.55392415 

Most Extreme Differences 

Absolute .091 

Positive .068 

Negative -.091 

Kolmogorov-Smirnov Z .786 

Asymp. Sig. (2-tailed) .567 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber, output SPSS) 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal 

dengan nilai signifikansi 0.567 yakni 0.567 > 0.05. sehingga membuktikan bahwa 

analisis data dapat dilanjutkan Karena residual telah terdistribusi secara normal. 

H0: nilai residual berdistribusi normal diterima dan Ha: nilai residual tidak 

terdistribusi secara normal  ditolak 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 
(Sumber, output SPSS) 

 

 Dari gambar 4.1 grafik normal P-P Plot diatas, dapat diketetahui bahwa 

data ditunjukan berupa titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian berdasarkan gambar P-P 

Plotdiatas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakandalam 

penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 
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Uji Multikolinearitas 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

QR .475 2.107 

DER .460 2.173 

ROA .589 1.699 

ROE .559 1.788 

CR .355 2.815 

KAP .858 1.165 

(Sumber, output SPSS) 

 Tabel 4.4 menunjukan bahwa variabel QR dengan nilai tolerance 0.475 

dan nilai VIF 2.107, variabel DER dengan nilai 0.460 dan nilai VIF 2.173, 

variabel ROA nilai tolerance 0.589 dan nilai VIF 1.699, variabel ROE nilai 

tolerance 0.559 dan nilai VIF 1.788, variabel CR  nilai tolerance 0.355 dan nilai 

VIF 2.815, variabel KAP nilai tolerance 0.858 dan nilai VIF 1.165. maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi multikolinearitas 

karena masing-masing variabel nilai tolerance lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF 

kurang dari 10. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

         Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .413
a
 .171 .098 12.05288 2.188 
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a. Predictors: (Constant), KAP, QR, ROE, DER, ROA, CR 

 Dengan melihat tabel Durbin Watson dengan n=75 dan k=6 (k adalah 

jumlah variabel independen) maka diperoleh dl= 1.458 dan du= 1.801, maka 4-

du= 2.199 . jadi du < dw < 4-du = 1801< 2.188 < 2.199. maka dapat disimpulkan 

tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi penelitian ini. 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Scatterplot 

 
(Sumber, output SPSS) 

Metode scater plot dengan melihat pola titik-titik pada scater plot regresi. 

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat titik menyebar, menyebar dengan pola yang 

tidak jelas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Korelasi Sperman’s rho 

Correlations 

 Unstandardize

d Residual 

QR DER ROA ROE CR KAP 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .160 -.050 .030 -.032 .076 -.026 

Sig. (2-tailed) . .171 .668 .801 .783 .517 .823 

N 75 75 75 75 75 75 75 

QR 

Correlation 

Coefficient 
.160 1.000 

-

.748** 
.199 .075 .815** .051 

Sig. (2-tailed) .171 . .000 .087 .522 .000 .662 

N 75 75 75 75 75 75 75 

DER 

Correlation 

Coefficient 
-.050 -.748** 1.000 -.285* -.066 

-

.842** 
-.241* 

Sig. (2-tailed) .668 .000 . .013 .575 .000 .037 

N 75 75 75 75 75 75 75 

ROA 

Correlation 

Coefficient 
.030 .199 -.285* 1.000 .810** .271* .258* 

Sig. (2-tailed) .801 .087 .013 . .000 .019 .026 

N 75 75 75 75 75 75 75 

ROE 

Correlation 

Coefficient 
-.032 .075 -.066 .810** 1.000 .134 .178 

Sig. (2-tailed) .783 .522 .575 .000 . .252 .127 

N 75 75 75 75 75 75 75 

CR 

Correlation 

Coefficient 
.076 .815** 

-

.842** 
.271* .134 1.000 .095 

Sig. (2-tailed) .517 .000 .000 .019 .252 . .417 

N 75 75 75 75 75 75 75 

KAP 

Correlation 

Coefficient 
-.026 .051 -.241* .258* .178 .095 1.000 

Sig. (2-tailed) .823 .662 .037 .026 .127 .417 . 

N 75 75 75 75 75 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai signifikansi pada variabel independen 

quick ratio adalah 0.171, debt to equity ratio 0.668, return on asset 0.801, return 

on equity 0.783, current ratio 0.517 dan KAP 0.823, maka tidak terjadi 

heteroskedasititas pada model regresi dikarenakan masing-masing variabel 

independen nilai signifikansinya > 0.05. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedatisitas. 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji 

untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-

sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang 

kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Jika model signifikan 

maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya jika non/tidak 

signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan.Uji F dapat 

dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F 

tabel, (Ho di tolak Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam 

kolom signifikansi pada Anova. Langkah – langkah yang dilakukan adalah: 

1. Menyusun hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) H0 : ρ = 0, 

diduga variabel independen secara bersama-samatidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen H0 : ρ ≠ 0, diduga variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen 

2. Menetapkan kriteria pengujian yaitu: 

H0 ditolak jika angka signifikansi lebih dari α = 5% (0.05) 

http://www.statistikian.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html
http://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
http://www.statistikian.com/2012/08/analisis-regresi-korelasi.html
http://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
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H0 diterima jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5% (0.05) 

Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df F Sig. 

1 

Regression 2035.453 6 2.335 .041b 

Residual 9878.494 68   

Total 11913.947 74   
a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), KAP, QR, ROE, DER, ROA, CR 

(Sumber, output SPSS) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara simultan variabel 

independen memiliki siginifikansi sebesar 0.041, yakni 0.041 < nilai signifikansi 

0.05 dan nilai 𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  2.335. nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  df1 (jumlah variabel-1) = 6 dan df2 (n-k-

1) 75-6-1 = 68 yaitu 2.235. jadi dapat disimpulkan yakni nilai 𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  2.335 < 

2.235. Maka H0 diterima, jadi secara simultan variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Uji T (Uji Parsial) 

 Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung dengan t tabel 

atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t 

identik dengan Uji F.  jika t hitung > dari t tabel, maka (Ho di tolak Ha diterima). 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji T 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 42.669 6.199  6.883 .000 

QR .063 1.412 .007 .044 .965 

DER -2.446 4.547 -.088 -.538 .592 

ROA -8.190 10.617 -.111 -.771 .443 

ROE 7.595 6.035 .186 1.258 .213 

CR .458 1.494 .057 .306 .760 

KAP 9.933 3.051 .388 3.256 .002 

 (Sumber, output SPSS) 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan secara parsial quick ratio memiliki 

tingkat signifikansi yakni 0.965  > 0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   0.858 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   1.668 

jadi Ha ditolak dan Ho diterima. Maka dapat disimpulkan quick rasio tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan secara parsial DER memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.587  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  -0.538 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668 jadi Ha 

ditolak dan Ho diterima. Maka dapat disimpulkan dept to equity ratio tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan secara parsial ROA memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.443  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   -0.771 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668 jadi Ha 

ditolak dan Ho diterima. Maka dapat disimpulkan ROA tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan secara parsial ROE  memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.213  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  1.258 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   1.668 jadi Ha 
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ditolak dan Ho diterima. Maka dapat disimpulkan ROE tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan secara parsial CR memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.760  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  0.306 <  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668  jadi Ha 

ditolak dan Ho diterima. Maka dapat disimpulkan current ratio tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan secara parsial KAP memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.002  <  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  3.256 >  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   1.668.  jadi H0 

ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Reputasi Kantor 

Akuntan Publik berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

     Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .413a .171 .098 

a. Predictors: (Constant), KAP, QR, ROE, DER, ROA, CR 

b. Dependent Variable: y 

(Sumber, output SPSS) 

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas,  dapat dilihat angka koefisien determinasi 

yakni 0.098 atau 9.8% . hal ini menunjukan bahwa variabel independen berupa 

quick ratio, debt to equity ratio, return on asset, return on equity, current asset 

dan reputasi kantor akuntan publik dapat menjelaskan variabel dependen 
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ketepatan waktu sebesar 9.8% dan sisanya sebesar 90.2% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain diluar penelitian ini.   

Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.9 

 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 42.669 6.199  
QR .063 1.412 .007 

DER -2.446 4.547 -.088 

ROA -8.190 10.617 -.111 

ROE 7.595 6.035 .186 

CR .458 1.494 .057 

KAP 9.933 3.051 .388 

  (Sumber, output SPSS) 

Berdasarkan analisis hasil penelitian didapatkan semua variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapat variabel dependen 

ketepatan waktu. Maka persmaan regresi sebagai berikut: 

 

Y= a+𝒃𝟏 𝑿𝟏+𝒃𝟐 𝑿𝟐+𝒃𝟑 𝑿𝟑+𝒃𝟒 𝑿𝟒+𝒃𝟓 𝑿𝟓+𝒃𝟔 𝑿𝟔 

Y= 42.669 a + 0.063 QR – 2.446 DER – 8.190 ROA + 7.595 ROE+ 0.458 CR+ 

9.933 KAP 

 

Pembahasan dan Interprestasi 

Quick Ratio 

𝑯𝟏 :  Quick ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan 

Hasil pengujian regresi secara parsial quick ratio memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.965  > 0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   0.858 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   1.668. Maka 

dapat disimpulkan quick rasio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
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ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian 

Marathani (2011), dalam penelitiannya QR berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan sampel. 

Ratio cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti dari 

pada ratio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap 

aktiva lancar yang sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber 

kerugiaan. Perusahaan yang memiliki persediaan tinggi, dikhawatirkan akan 

menunjukkan kesulitan dalam memperoleh kas yang lebih tinggi. Sehingga 

memperlambat pelaporan keuangannya untuk lebih meningkatkan kasnya dengan 

menurunkan tingkat persediaan. Namun, peningkatan dan penurunan QR tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dala penelitian ini. 

Debt to Equity Ratio  

𝑯𝟐   :  Debt to equity tidak berpengaruh secara signifikan berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

Hasil pengujian regresi Debt to Equity Ratio DER memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.587  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  -0.538 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668  Maka 

dapat disimpulkan debt to equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu oleh Dwiyanti (2010), namun berbeda dengan penelitian Awlludin dan 

Sawitri (2012), Marathani (2012), dan Rianti (2014) dengan hasil penelitian 

bahwa DER berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini 

bisa terjadi dikarenakan perbedaan sampel.  
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Tingginya debt to equity ratio mencerminkan tingginya risiko keuangan 

perusahaan Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa 

perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa 

pokok maupun bunganya. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan kesulitan keuangan 

dianggap berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan dimata 

publik. Sehingga pihak manajemen cenderung akan menunda penyampaian 

laporan keuangan yang memuat berita buruk. Perusahaan dengan kondisi debt to 

equity ratio yang tinggi akan terlambat dalam penyampaian pelaporan 

keuangannya, karena waktu yang ada digunakan untuk menekan debt to equity 

ratio serendah-rendahnya. Namun dalam penelitian ini tinggi rendahnya DER 

tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Return On Asset 

𝑯𝟑 : ROA berpengaruh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  

ketepatan waktu pelaporan keuangan 

Hasil pengujian regresi ROA memiliki tingkat signifikansi yakni 0.443  >  

0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   -0.771 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668. Maka dapat disimpulkan ROA tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal 

ini berbeda dengan penelitian terdahulu Dwiyanti (2010), Suryati (2011) dan 

Rianti (2014) yang menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perbedaan sampel. 

ROA digunakan untuk membandingkan laba bersih setelah pajak dengan 

asset yang dimiliki perusahaan untuk mengetahui apakah tingkat laba yang 
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dihasilkan oleh perusahan akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

pelaporan keuangan. Dikarenakan ROA merupakan salah satu dari profitabilitas 

maka semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan, maka perusahaan akan 

lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya karena profitabilitas menjadi 

sinyal yang baik bagi para emiten atau pengguna laporan keuangan lainnya. 

Karena tingkat laba merupakan hal yang penting untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan labanya. Namun dalam penelitian ini tinggi 

rendah ROA tidak mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan. 

Return On Equity 

𝑯𝟒   : ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu  

pelaporan keuangan. 

Hasil pengujian regresi ROE memiliki tingkat signifikansi yakni 0.213  >  

0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  1.258 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   1.668. Maka dapat disimpulkan ROE tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal 

ini berbeda  dengan penelitian terdahulu oleh Wulantoro (2011), ini dapat terjadi 

dikarenakan adanya perbedaan sampel penelitian. 

Tingkat ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 

laba bersih untuk pemegang saham yang tinggi. Apabila laba bersihnya tinggi, 

maka kinerja manajemen dianggap semakin baik pula. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa perusahaan dapat mengelola sumber dana yang dimiliknya 

dengan baik. Sehingga jika telah mampu mengelola sumber dananya dengan baik 

akan cendrung lebih tepat waktu dalam penyampaian pelaporan keuangannya. 
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Namun dalam penelitian ini tinggi rendah ROE tidak mempengaruhi ketepatan 

laporan keuangan. 

Current Ratio 

𝑯𝟓   : Current ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

Hasil pengujian regresi CR memiliki tingkat signifikansi yakni 0.760  >  

0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  0.306 <  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668  . Maka dapat disimpulkan current 

ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Marathani (2013), 

dalam penelitiannya CR berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan sampel penelitian. 

  Suatu perusahaan lebih suka memiliki rasio lancar yang tinggi karena hal 

tersebut menyiratkan bahwa perusahaan memiliki banyak aktiva lancar untuk 

membayar kewajiban lancar. Current ratio yang tinggi tersebut memang baik dari 

sudut pandang kreditor, namun dari sudut pandang investor, hal ini kurang 

menguntungkan karena aktiva lancar tidak didayagunakan dengan efektif. 

Sebaliknya, current ratio yang rendah relatif lebih riskan, tetapi menunjukkan 

bahwa manajemen telah mengoperasikan aktiva lancar secara efektif dan 

melaporkan laporan keuangannya tepat waktu. Namun dalam penelitian ini 

peningkatan dan penurunan CR tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Reputasi Kantor Akuntan Publik 
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𝑯𝟔:   Reputasi KAP berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan 

Hasil pengujian regresi KAP memiliki tingkat signifikansi yakni 0.002  <  

0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  3.256 >  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   1.668. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu 

oleh Awalludin dan Sawitri (2012) dan Marathani (2013), dalam penelitiannya 

KAP tidak berpengaruh oleh ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini bisa 

terjadi karena adanya perbedaan sampel penelitian.  

Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh 

seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 

sebagai auditor. Standar umum yang kedua mengatur sikap mental independen 

auditor dalam tugasnya. Standar umum yang ketiga menyebutkan bahwa dalam 

pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (Mulyadi, 2002) dalam 

(Dwiyanti, 2010). KAP yang memiliki kinerja yang baik akan lebih cepat dalam 

mengaudit laporan keuangannya dan lebih tepat waktu. Terdapat 4 KAP yang 

termasuk big 4.  Sehingga bagi perusahaan yang mengaudit laporan keuangannya 

pada salah satu big 4 KAP cendrung akan lebih tepat waktu dalam pelaporan 

keuangannya. Jadi dalam penelitian ini reputasi KAP berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
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Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut : 

Secara simultan pengujian regresi variabel ketepatan waktu dengan 

variabel-variabel independen menunjukan hasil yang signifikan. Secara parsial 

pengaruh variabel independen sebagai berikut: 

1. Quick ratio tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan  

keuangan. Dikarenakan uji regresi secara parsial quick ratio memiliki 

tingkat signifikansi yakni 0.965  > 0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   0.858 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   

1.668. Peningkatan dan penurunan quick ratio suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat 

waktu atau tidak tepat waktu. 

2. Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan  

keuangan. Dikarenakan  hasil pengujian regresi Debt to Equity Ratio DER 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0.587  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  -0.538 < 

𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668. Peningkatan dan penurunan debt to equity ratio suatu 

perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan 

keuangan tepat waktu atau tidak tepat waktu. 

3. Return on asset tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan  

keuangan. Dikarenakan hasil pengujian regresi ROA memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.443  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   -0.771 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668 

Peningkatan dan penurunan return on asset suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat 

waktu atau tidak tepat waktu. 
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4. Return on equtiy tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan  

keuangan. Dikarenakan hasil pengujian regresi ROE memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.213  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  1.258 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   

1.668Peningkatan dan penurunan return on equty suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat 

waktu atau tidak tepat waktu. 

5. Current ratio tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan  

keuangan. Diakarenakan hasil pengujian regresi CR memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.760  >  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  0.306 <  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.668   

Peningkatan dan penurunan current ratio suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat 

waktu atau tidak tepat waktu 

6. Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Dikarenakan hasil pengujian regresi KAP memiliki 

tingkat signifikansi yakni 0.002  <  0.05 dan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  3.256 >  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   

1.668. Jadi suatu perusahaan dalam mengaudit laporan keuangannya pada 

KAP yang memiliki reputasi yang lebih baik cendrung akan lebih cepat 

dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga lebih cepat dalam 

pelaporan keuangannya. 

  Saran 

Saran yang dajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu :  
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1. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan 

yang terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi 

yang sesungguhnya terjadi. 

2. Dapat menggunakan variabel independen lain yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
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