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penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Likuiditas, Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Umur Perusahaan 

Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Kosumsi 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling, diperoleh total sampel penelitian sebanyak 

90 sampel. Jenis data yang digunakan adalah data skunder  www.idx.co.id. Data 

dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Likuiditas berpengaruh terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Sedangkan Profitabilitas, 

Leverage, Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Umur Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.  

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Kompleksitas Operasi 

Perusahaan, Umur Perusahaan, Ketepatan Waktu 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pasar modal sebagai lembaga investasi yang memiliki fungsi ekonomi dan 

keuangan semakin diperlukan masyarakat sebagai media alternatif investasi dan 

penghimpunan dana sekaligus menunjukkan kepercayaan berinvestasi di pasar 

modal cukup baik. Berbagai faktor dapat mempengaruhi aktivitas investasi di 

pasar modal. Salah satu di antaranya adalah informasi yang masuk ke pasar modal 

tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan informasi para investor, maka manajemen 

perusahaan berkewajiban menerbitkan laporan keuangan minimal setahun sekali. 

Sebaliknya, manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak 

tersedia tepat pada waktunya. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan 

kepada publik tepat waktu sesuai dengan aturan adalah perusahaan yang 

kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tepat waktu. 

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah 

disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa 

ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar 

laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuat keputusan (Hilmi dan 

Ali, 2008). Laporan keuangan pada dasarnya harus memenuhi karakteristik 

kualitatif informasi. Keterpautan (relevance) merupakan salah satu kriteria 

karakteristik kualitatif laporan keuangan, karena informasi laporan keuangan 

tersebut harus dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para 

investor. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (timeliness) merupakan 

salah satu karakteristik kualitatif informasi yang berguna sebagai pendukung 

relevansi informasi. Informasi yang tepat waktu akan memiliki tingkat relevansi 

yang baik guna mendukung pengambilan keputusan (Wulantoro, 2011). 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam 

Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 yang menyatakan bahwa semua 

perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan 

keuangan secara berkala kepada Bappepam dan mengumumkan laporan kepada 

masyarakat. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan 

laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappepam maka dikenakan 

sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. Dengan adanya syarat harus diaudit maka laporan keuangan tersebut 

harus mendapatkan opini kewajaran penyajian.  

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. Keharusan laporan keuangan diaudit mendorong 

Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan kualitas atas hasil auditnya. Seperti 

yang dinyatakan oleh DeAngelo (1981) dalam Hilmi dan Ali, (2008) bahwa KAP 

yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik 

dibandingkan kantor akuntan publik kecil. Tuntutan akan kepatuhan terhadap 

ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan publik di 

Indonesia telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pada 

tahun 1996, Bapepam juga mengeluarkan Lampiran keputusan Ketua Bapepam 
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Nomor: 80/PM/1996 tentang kewajiban bagi setiap emiten dan perusahaan publik 

untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit 

independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat 

(120 hari) setelah  tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian 

diperketat dengan dikeluarkannya Kep 17/PM/2002 dan telah diperbaharui dengan 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 

Kep- 36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus 

disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan 

kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan. Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan 

agar investor dapat lebih cepat memperoleh informasi keuangan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan investasi serta menyesuaikan dengan 

perkembangan pasar modal (Dwiyanti, 2010). 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan? 

2. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan? 

3. Apakah likuiditas keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? 

4. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? 

5. Apakah umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? 

6. Apakah profitabilitas, leverage, likuiditas, kompleksitas operasi dan umur 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan? 

 

Batasan Masalah 
Penelitian ini memiliki beberapa batasan-batasan masalah diantaranya: 

1. Perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. 

2. Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah 

diaudit pada tahun 2010-2014. 

3. Periode pengamatan pada penelitian ini selama lima  tahun yaitu 2010-

2014. 

 

Tujuan Masalah 
Tujuan penelitian ini untuk menguji diantaranya: 

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampain laporan keuangan. 
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2. Untuk membuktikan secara empiris apakah leverage berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampain laporan keuangan. 

3. Untuk membuktikan secara empiris apakah likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampain laporan keuangan. 

4. Untuk membuktikan secara empiris apakah kompleksitas perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampain laporan 

keuangan. 

5. Untuk membuktikan secara empiris apakah umur perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampain laporan keuangan. 

6. Untuk membuktikan secara empiris apakah apakah profitabilitas, leverage, 

likuiditas, kompleksitas operasi dan umur perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Untuk praktisi manajemen perusahaan, analis laporan keuangan, investor, 

kreditur, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran serta temuan 

temuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan. 

2. Untuk akademisi, sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk 

memahami pentingnya ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan 

memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan 

dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan 

 

Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri: 
BAB 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian yang berkaitan dengan judul yang 

diteliti serta sistematika penulisannya.  

BAB 2  : LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan teori-teori yang bersangkutan dengan 

judul penulis,  penelitian terdahulu, kerangka hipotesis, dan 

hipotesis  

BAB 3 : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang variabel operasional dan variabel 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.  

BAB 4 : HASIL DAN ANALIS  

Bab ini memberikan informasi dari penelitian yang diujikan 

yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil penelitian.  

BAB 5 : PENUTUP  

Bab yang terakhir ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan 

saran penulis. 
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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS  
Kajian Pustaka 

Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

disajikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 

2012:2). Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu 

pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

 

Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam Undang-

undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dimana Undang-undang 

tersebut menyatakan dengan jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan 

laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Ketentuan yang 

lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan sejak 

tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat dengan 

dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa 

laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat 

lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir tahun 

bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Namun kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan 

kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan 

Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 point 1a berisi sebagai 

berikut : Setipa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya 

telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) 

bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dan sekurang-

kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli. Bila dilihat dari peraturan ini, 

sudah berbeda dari peraturan sebelumnya diatas. Artinya yang dikatakan 

penyampaian tepat waktu adalah 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Sehingga 

peraturan No. Kep-36/PM/2003 dan No. Kep-134/BL/2006 tidak berlaku lagi. 

Peraturan ini berlaku mulai penyampaian laporan keuangan tahunan 2006 

(Munthe,2012) 

Pada tanggal 1 Agustus 2012 BAPEPAM mengeluarkan peraturan Nomor 

X.6.K tentang penyampain laporan tahunan bagi emiten atau peusahaan publik. 

Point 1a bahwa Emiten atau Perusahaan Publik pernyataan pendaftarannya  yang 

telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM 

dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Ini lebih 
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menegaskan bahwa batas terakhir pelaporan keuangan adalah pada tanggal 30 

April. 

 

Profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengaan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka makin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan 

keuntungan perusahaan. Rasio profitabilitas secara umum ada empat, yaitu: gross 

profit margin, net profit margin, return on investmen (ROI), dan return on 

network (Fahmi, 2012;135). 

Menurut Fahmi (2012;137) rasio profitabilitas ini melihat sejauh mana 

investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan 

sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan 

asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.  

Adapun rumus return on investment (ROI) atau return on asset (ROA) 

adalah: 

 

 

 

 

Leverage 

Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan 

karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) 

yaitu perusahaan dijebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk 

melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2012;127). 

 Penelitian Hilmi dan Ali (2008) yang menunjukan bahwa perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangannya dibanding perusahaan yang tidak mengalami kesulitan 

keuangan. Wild dan Subramanyam (2009;44) Salah satu rasio yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rasio debt to equity yaitu untuk mengukur 

perbandingan liability (hutang) terhadap total shareholder’s equity yang dimilki 

perusahaan.  

Rumus debt to equity ratio (DER) yang digunakan: 

 

 

 

Likuiditas 

 Likuiditas adalah seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan perbandingan 

antara aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan (Kartika, 2015). Pengertian 

lain likuiditas, adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban atau hutang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. 

Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Perusahaan 

ROA =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐴𝑇)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

DER =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 



7 

 

yang mempunyai likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100% 

(Astuti, 2013). 

 Rasio likuiditas ini terdiri dari: current ratio, quick ratio, net working 

capital Salah satu rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio 

(rasio lancar) yaitu ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka 

pendek,kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh 

tempo (Fahmi, 2012;121)  

 adapun rumus current ratio (rasio lancar): 

 

 

 

 

Kompleksitas Operasi Perusahaan 

Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung pada 

jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan 

pasarnya, lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik anak 

perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Darmiari, Dkk, (2014) Perusahaan 

yang memiliki anak perusahaan memiliki tingkat ketepatwaktuan lebih rendah 

dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan. Pengukurannya 

menggunakan variabel dummy. Di mana kategori 1 untuk perusahaan yang 

memiliki anak perusahaan dan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki 

anak perusahaan (Sulistyo, 2010).  

 

Umur Perusahaan 

Definisi umur perusahaan adalah perusahaan yang berumur lebih tua  dan 

memiliki pengalaman lebih banyak dalam mempublikasikan laporan  keuangan 

tahunan (Purwanti, 2010). umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki 

pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan konstituennya atas informasi 

tentang perusahaan (Utami 2011). Umur perusahaan (AGE) menunjukkan siklus 

hidup perusahaan. Umur perusahaan diukur dengan tahun listing perusahaan di 

pasar modal sampai tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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Kerangka Pemikiran  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Pelaporan Keuangan 

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan secara efisiensi dan 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. 

Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dan 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan dengan tingkat 

perolehan laba yang tinggi cenderung tepat waktu mempublikasikan laporan 

keuangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio profitabilitas yang baik 

merupakan berita baik bagi investor sehingga manajemen perusahaan tidak 

menunda proses penyampaian laporan keuangannya (Wulantoro, 2011). Rasio 

profitabilitas tinggi yang dimiliki oleh perusahaan berarti laporan keuangan yang 

dimiliki mengandung berita baik. Berita baik yang dimiliki oleh perusahaan 

cenderung tidak menyebabkan perusahaan menunda penyampaian laporan 

keuangan auditannya (Darmiari 2014). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan kedalam hipotesis 

sebagai berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu   

Penyampaian Pelaporan Keuangan 

 

Pengaruh Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan 

Keuangan 

Profitabilitas  

Leverage  

Likuiditas  

Komplesitas Operasi 

Perusahaan  

Umur Perusahaan  

Ketepatan Waktu 

Penyampaian Pelaporan 

Keuangan 

Y 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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Resiko keuangan atau leverage perusahaan yang tinggi mengindikasikan 

bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial distress) akibat 

kewajiban yang tinggi. Kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk 

yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata publik. Pihak manajemen 

cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk 

karena waktu yang ada akan digunakan untuk menekan debt to equity ratio 

serendah rendahnya (Sulistyowati, 2010). Solvabilitas atau leverage keuangan 

merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan perusahaan 

terhadap kewajiban untuk membiayai aset dan operasional perusahaan. Semakin 

tinggi rasio leverage, maka semakin besar ketergantungan sebuah perusahaan 

terhadap utang dari pihak luar untuk membiayai aset perusahaan (Wulantoro, 

2011). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan kedalam hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan 

Keuangan 

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Hal ini merupakan berita baik sehingga perusahaan 

dengan kondisi seperti ini cenderung tepat waktu menyampaikan laporan 

keuangannya (Hilmi dan Ali, 2008). Likuiditas mengindikasikan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban 

jangka pendeknya, sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan (Melia, 2012). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan kedalam hipotesis 

sebagai berikut: 

H3:  Llikuiditas berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Pelaporan Keuangan 

 

Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Pelaporan Keuangan 

Penelitian yang dilakukan oleh Che-Ahmad dan Abidin (2008) dalam 

Darmiari (2014)  menemukan pengaruh kompleksitas operasi perusahaan dengan 

audit delay. Pradana (2013) juga menyatakan perusahaan membutuhkan waktu 

yang lama dalam mempublikasikan laporan keuangannya karena kompleksnya 

perusahaan. Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung 

pada jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk 

dan pasarnya, lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor 

untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Sehingga hal tersebut juga 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan 

kepada publik (Sulistyo, 2010). 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan kedalam hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 :  Kompleksitas Operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan 

 

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Pelaporan Keuangan 

Owusu dan Ansah dalam Megi dan Arfianti (2012) menyatakan ketika 

sebuah perusahaan berkembang dan para akuntannya belajar lebih banyak 

masalah pertumbuhan, menyebabkan penundaan yang luar biasa dapat diminimali 

sasikan. Akibatnya perusahaan mapan yang memiliki umur yang lebih tua 

cenderung untuk menjadi lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan dan 

menghasilkan informasi ketika diperlukan karena pengalaman belajar. Megi dan 

Arfianti, (2012) menyebutkan bahwa perusahaan mapan yang memiliki umur 

yang lebih tua cenderung lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan dan 

menghasilkan informasi ketika diperlukan karena pengalaman belajar.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan kedalam hipotesis 

sebagai berikut: 

H5:  Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Pelaporan Keuangan. 

 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Kompleksitas Operasi 

perusahaan dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Pelaporan Keuangan 

Dari uraian hipotesis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

H6:  Terdapa Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Kompleksitas 

Operasi perusahaan dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Pelaporan Keuangan 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Variabel Penelitian  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ketepatan waktu 

(timeliness) dalam penyampaian laporan keuangan sebagai variabel dependen dan 

beberapa variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, 

kompleksitas operasi perusahaan dan umur perusahaan.  

 

Defenisi Operasional 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y) 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di ukur berdasarkan 

Rentang Waktu penyampaian laporan keuangan tahunan ke Bapepam. Rentang 

Waktu adalah jarak dari tanggal laporan keuangan yang diaudit oleh auditor 

dengan tanggal akhir tutup buku. Rentang waktu menunjukkan berapa lama 

laporan keuangan dapat dibuat dan diaudit oleh kantor akuntan publik dibuat dari 

sejak tanggal akhir tahun tutup buku. 

Sesuai dengan peraturan tanggal 1 Agustus 2012 BAPEPAM 

mengeluarkan peraturan Nomor X.6.K tentang penyampain laporan tahunan bagi 
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emiten atau peusahaan publik. Point 1a bahwa Emiten atau Perusahaan Publik 

pernyataan pendaftarannya  yang telah menjadi efektif wajib 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 

Dimana : 

Rentang n  : Jarak waktu untuk laporan keuangan tahun itu 

Tanggal Laporan Auditor  :Tanggal dimana auditor membubuhkan tanda tangan 

telah mengaudit  laporan keuangan untuk tahun buku 

itu 

31 Desember n  : Tanggal tutup buku akhir tahun berjalan 

 

Profitabilitas (X1) 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memanfaatkan asset 

yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Variabel ini diproksi melalui return on 

assets, yang diukur sebagai berikut : 

 

 

 

Leverage (X2) 

Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang. Variabel ini diproksi melalui Debt to Equity Ratio (DER) dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

Likuiditas (X3) 

Likuiditas adalah seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Variabel ini diproksi melalui Current 

Ratio (Rasio Lancar), yang diukur sebagai berikut : 

 

 

 

Kompleksitas Operasi Perusahaan (X4) 

Kompleksitas operasi diukur dengan membandingkan keberadaan anak 

perusahaan. Variabel dummy dalam pengukuran ini, apabila memiliki anak 

perusahaan akan menggunakan kode 1 dan 0 bagi perusahaan yang tidak memiliki 

anak. 

 

 

 

ROA =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐴𝑇)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

DER =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

CR =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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Umur Perusahaan (X5) 
Umur perusahaan adalah perusahaan yang berumur lebih tua  dan memiliki 

pengalaman lebih banyak dalam mempublikasikan laporan  keuangan tahunan. 

Umur perusahaan diukur dengan tahun listing perusahaan. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri 

barang kosumsi yang terdaftar di BEI priode 2010-2014, yang kemudian 

menggunakan purposive sampling untuk memilih sampelnya. Teknik sampling 

yang digunakan adalah metode purposive sampling yaitu pemilihan anggota 

sampel dengan mendasar pada kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang dipilih 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang kosumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 - 2014. 

2. Perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan (annual report) dengan tanggal tutup buku 31 Desember 

periode 2010-2014 yang di unduh di www.idx.co.id. 

3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data tentang laporan 

keuangan yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

4. Perusahaan yang diteliti memiliki laba selama periode penelitian.  

Menurut kriteria diatas maka jumlah perusahaan yang dapat dijadikan 

sampel penelitian ini sebanyak 18 perusahaan dari 38 perusahaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Hipotesis 

Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.8 

       Uji F (uji simultan) 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1624.289 5 324.858 2.685 .027
b
 

Residual 10164.611 84 121.007   

Total 11788.900 89    

a. Dependent Variable: KTWK 

b. Predictors: (Constant), U_PRS, KMPLS, DER, ROA, CR 

Sumber: Hasil Output SPSS 21 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 2.685 > 2.323 dan nilai Sig.< 0.05 yaitu 0.027.  

Maka H0 ditolak dan Ha gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Profitabilitas, Leverage Likuiditas, Kompleksitas Operasi dan Umur Perusahaan 

http://www.idx.co.id/
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berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan. 

 

Uji Statistik t 

 

Tabel 4.9 

Hasil Perhitungan Uji t 

                                                                   Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 47.334 8.692  5.445 .000 

ROA -2.191 7.474 -.033 -.293 .770 

DER 5.846 11.493 .077 .509 .612 

CR 2.537 1.151 .382 2.204 .030 

KMPLS -2.465 2.735 -.105 -.901 .370 

U_PRS -.471 .259 -.223 -1.820 .072 

a. Dependent Variable: KTWK 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, didapatkan nilai t-tabel = 1,988  maka 

berikut penjelasannya.  

1.  Variabel X1, Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (KTWK). Hal ini 

disebabkan karena Profitabilitas (ROA) memiliki nilai t-hitung sebesar -

0,293 sedangkan t-tabel sebesar 1,988 sehingga t-hitung < t-tabel dengan 

probabilitas signifikan sebesar 0,077 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. 

Maka H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Profitabilitas (ROA) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan (KTWK) 

2.  Variabel X2, Leverage (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (KTWK). Hal ini 

disebabkan karena Leverage (DER) memiliki nilai t-hitung 0.509 

sedangkan t-tabel sebesar 1,988 sehingga t hitung < t-tabel dengan 

probabilitas signifikan sebesar 0,612 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. 

Dengan ini menunjukan bahwa H2 ditolak. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Leverage (DER) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (KTWK). 

 3. Variabel X3, Likuiditas (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (KTWK). Hal ini 

disebabkan karena Likuiditas (CR) memiliki nilai t-hitung 2.204 

sedangkan t-tabel sebesar 1,988 sehingga t hitung > t-tabel dengan 

probabilitas signifikan sebesar 0.030 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. 

Dengan ini menunjukan bahwa H3 diterima. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (KTWK). 

4.  Variabel X4, Kompleksitas Operasi (KMPLS) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

(KTWK). Hal ini disebabkan karena Kompleksitas Operasi (KMPLS) 

memiliki nilai t-hitung -0,901 sedangkan t-tabel sebesar 1,988 sehingga t 

hitung < t-tabel dengan probabilitas signifikan sebesar 0.370 lebih besar 

dari taraf signifikan 0,05. Dengan ini menunjukan bahwa H4 ditolak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Kompleksitas Operasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

(KTWK). 

5.  Variabel X5, Umur Perusahaan (U_PRS) tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

(KTWK). Hal ini disebabkan karena Umur Perusahaan (U_PRS) memiliki 

nilai t-hitung -1.820 sedangkan t-tabel sebesar 1,988 sehingga t hitung < t-

tabel dengan probabilitas signifikan sebesar 0,072 lebih besar dari taraf 

signifikan 0,05. Dengan ini menunjukan bahwa H5 ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Umur Perusahaan tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

(KTWK). 

 

Berikut Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut; 

KTWK= 47,334 – 2,191ROA + 5,846DER + 2,537CR - 2,465KMPLS - 

0,471U_PRS + e 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis di bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Hasil pengujian H1 variabel profitabilitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

pada Perusahaan Manufaktur sektor industri barang kosumsi di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010 - 2014. 

2. Hasil pengujian H2 variabel leverage tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada 

Perusahaan Manufaktur sektor industri barang kosumsi di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010 - 2014. 

3. Hasil pengujian H3 variabel likuiditas berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

pada Perusahaan Manufaktur sektor industri barang kosumsi di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010 - 2014. 

4. Hasil pengujian H4 variabel Kompleksitas Operasi Perusahaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur sektor industri barang 

kosumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014. 
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5. Hasil pengujian H5 variabel Umur Perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

pada Perusahaan Manufaktur sektor industri barang kosumsi di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010 - 2014. 

6. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji f) menunjukan bahwa 

profitabilitas, leverage, likuiditas, kompleksitas operasi perusahaan dan 

umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur sektor 

industri barang kosumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014. 

 

Saran 

 Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat diberikan 

melalui penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1 Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain 

sebagai variabel independen yang memberikan pengaruh lebih besar 

terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. 

2 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah periode dan 

menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil pengujiannya bisa 

lebih akurat. 
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