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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Leverage, Likuiditas, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Corporate 

Internet Reporting. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2016. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, sehingga 

diperoleh total sampel penelitian sebanyak 84 sampel. Jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Data dianalisis dengan menggunakan 

model analisis regresi logistic . 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

Corporate Internet Reporting. Sedangkan  Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, dan 

Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate Internet 

Reporting. 

Kata Kunci :   Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Struktur 

Kepemilikan, Ketepatan waktu Corporate Internet Reporting (CIR). 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah 

memberikan   banyak   manfaat   dalam   kemajuan   di berbagai   aspek   sosial. 

Penggunaan   teknologi   oleh   manusia   dalam   membantu   menyelesaikan pekerjaan   

merupakan   hal   yang   menjadi   keharusan dalam  kehidupan. Sebagai generasi modern 

kita pasti sudah sangat familiar dangan peralatan elektronik, seperti kendaraan, peralatan 

rumah tangga, media entertainment, maupun media komunikasi lainnya. Alat-alat  

tersebut kini sudah semakin canggih, hal tersebut tentu saja terjadi akibat adanya 

keinginan manusia untuk dapat terus mengembangkan perangkat-perangkat untuk 

memudahkan pekerjaannya, tidak bisa dipungkiri kehadiran teknologi sangat berpengaruh 

dalam kelangsungan kehidupan kita semua, terutama dalam berkomunikasi dan 

http://www.idx.co.id/


 
 

 
 

mendapatkan informasi. Artinya, hampir seluruh kegiatan manusia dimanapun adanya, 

selalu tersentuh oleh komunikasi. 

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi sendiri sangat berkembang 

pesat, ditambah lagi dengan munculnya internet. Hal tersebut tentunya menyebabkan 

perubahan dalam media komunikasi, baik dalam masyarakat, maupun dalam dunia bisnis. 

Dalam dunia bisnis misalnya, sebuah perusahaan sudah mulai berfikir bagaimana caranya 

untuk memberikan informasi perusahaan dengan cepat. Karena pada dasarnya perusahaan 

di haruskan memberi informasi kepada publik,  tujuannya adalah untuk mengambil sebuah 

keputusan terutama kepada investor dan stakeholder. Sehingga perusahaan pada saat ini 

menggunakan internet dalam mendorong penyampaikan informasi bisnisnya. 

 Setiap perusahaan wajib memberikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas 

Pasar Modal (BAPEPAM), sebagaimana yang tertera dalam peraturan NOMOR X.K.6 

yang menyatakan bahwa: “Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan 

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada 

Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir”. Ketepatan 

waktu merupakan elemen yang sangat penting dari informasi keuangan untuk profesi 

akuntansi. Hal ini dikarenakan laporan keuangan berguna sebagai informasi dan 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. 

 Selain dari pada itu, ketepatan waktu pelaporan berperan penting dalam 

peningkatan manfaat dan nilai laporan tersebut, dengan kata lain informasi akan menjadi 

bermanfaat jika disampaikan tepat waktu kepada pengguna laporan keuangan. Begitupula 

sebaliknya, laporan keuangan yang tidak tepat waktu akan menghilangkan nilai guna 

untuk memprediksi bagi pengguna laporan keuangan (Firdaus, 2014). 

 Beberapa penelitian seperti Roswita Savitri (2010), Rahma Prafinta Sari (2011), 

Elvira Dian Restu wijayanti (2011), Maria Aditya Kusrinanti, Muhammad Syafruddin & 

Haryani (2011), Pony Harsanti (2014), Widaryanti & Eman Sukanto (2014) dan Yogi 

Dwi Dafista (2015) telah meneliti pengaruh ketepatan waktu corporate internet reporting 

. Namun, hasil penelitian tersebut masih beragam, yaitu penelitian Rahma Prafinta sari 

(2011) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan 

ketepatan waktu corporate internet reporting  (CIR), hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Maria Aditya Kusrinanti, Muhammad Syafruddin & haryani 

(2011) yang memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dengan ketepatan 

waktu corporate internet reporting  (CIR). 

Profitabilitas dibuktikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu corporate 

internet reporting  (CIR) oleh Rahma Prafinta Sari (2011), Widaryanti & Eman Sukanto 

(2014), Pony harsanty (2014), dan Yogy Dwi Dafista  (2015) berbeda dengan hasil 

penelitian Maria Aditya Kusrinanti, Muhammad Syafruddin & haryani (2011) yang 

memperoleh hasil berpengaruh. Untuk variabel leverage, penelitian Rahma Prafinta Sari 

(2011), Widaryanti & Eman Sukanto (2014), Pony harsanty (2014), Maria Aditya 

Kusrinanti, Muhammad Syafruddin & Haryanti (2011) menunjukan bahwa leverage tidak 

memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting  (CIR). Hal 

ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogy Dwi Dafista (2015) bahwa 

leverage menunjukan terdapat pengaruh terhadap ketepatan waktu corporate internet 

reporting  (CIR).  

Variable likuiditas terbukti tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

corporate internet reporting  (CIR) oleh penelitian Maria Aditya Kusrinanti, Muhammad 



 
 

 
 

Syafruddin & Haryanti (2011), Widaryanti & Eman Sukanto (2014), serta Pony harsanty 

(2014), namun berbeda dengan penelitian Rahma Prafinta Sari (2011) yang memberikan 

bukti bahwa likuiditas memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu corporate 

internet reporting  (CIR). 

Dalam penelitian Yogy Dwi Dafista (2015) dan Roswita Savitri (2010) 

menunjukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

corporate internet reporting  (CIR), namun berbeda dengan penelitian Elvira Dian Restu 

Wijayanti (2011) dan Maria Aditya Kusrinanti, Muhammad Syafruddin & Haryanti 

(2011) yang menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap ketepatan waktu 

corporate internet reporting  (CIR). 

Dengan adanya hasil penelitian yang bertentangan maka menunjukan adanya 

research gap didalam penelitian sejenis. Research gap adalah kesenjangan penelitian 

yang perlu diteliti dan menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti. Oleh karena itu, 

peneliti ingin menguji kembali apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 

likuiditas dan struktur kepemilikan dapat mempengaruhi ketepatan waktu corporate 

internet reporting  yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah  menggunakan tahun yang berbeda dan 

perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan manufaktur tahun 2013-2016. 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Leverage, Likuiditas dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu 

Corporate Interner Reporting pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016". 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate 

internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate 

internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate internet 

reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa  

Efek Indonesia tahun 2013-2016? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate internet 

reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016? 

5. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

Corporate internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016? 

B.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Teori Agensi 

Agency theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang 

mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima 

pendelegasian tersebut.  Agency theory memfokuskan pada penentuan kontrak yang 

paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen. Di dalam hubungan 

keagenan (agency relationship) ada satu kontrak dimana satu orang (principal) atau lebih 

memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan 



 
 

 
 

memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal 

(Jensen dan Meckling, 1979 dalam Rahma Prafinta, 2011). Baik principal maupun agen 

diasumsikan sebagai orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh 

kepentingan pribadi.  

Dalam kerangka teori keagenan, terdapat tiga macam keagenan, yaitu: 

hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik (bonus plan hypothesis), hubungan 

keagenan antara manajer dengan kreditur (debt/equity hypothesis), dan hubungan 

keagenan antara manajer dengan pemerintah (political cost hypothesis) (Kusrinanti, 

2012).  

Teori Sinyal 

Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya signal-signal keberhasilan atau 

kegagalan manajemen (agent) disampaikan kepada pemilik modal (principal) (Jogiyanto 

dalam Widaryanti, 2011). Dalam hal ini, penyampaian laporan keuangan dapat dianggap 

sebagai signal, yang berarti bahwa apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau 

belum. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen 

untuk merealisasikan keinginan pemiliknya. Sinyal dapat berupa informasi lain yang 

menyatakan perusahaan memiliki posisi lebih baik daripada perusahaan lain.  

Menurut Sharpe dalam Widaryanti (2011) pengumuman informasi akuntansi 

yang tepat waktu memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik 

dimasa mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan 

saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam 

volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik 

laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume 

perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar (Widaryanti, 2011). 

Ketepatan Waktu Corporate internet reporting  

Corporate internet reporting  adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan 

untuk menerbitkan laporan keuangan dan tahunannya melalui internet, yaitu melalui 

Bursa Efek Indonesia dan website yang dimiliki perusahaan. Hal ini sangat penting 

dilakukan, karena sudah menjadi kewajiban setiap prusahaan untuk memberikan 

keterbukaan informasi kepada publik. 

Ketepatan waktu pelaporan perusahaan sangat berpengaruh bagi perusahaan. 

Ketepatan waktu pelaporan akan menarik investor dan menunjukkan kepada publik 

mengenai kredibilitas perusahaan. Apabila pelaporan perusahaan dilakukan tepat waktu 

maka penilaian publik terhadap perusahaan juga akan meningkat. Ketepatan waktu dalam 

penyampaian laporan keuangan dapat berpengaruh bagi kualitas laporan keuangan, hal 

ini dikarenakan ketepatan waktu menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat 

baru dan tidak out of date. Informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari 

laporan tersebut baik.  

Relevansi sebuah laporan dapat diperoleh apabila laporan tersebut dapat 

disajikan dengan tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi 

tidak mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan 

yang penting pada publikasi pelaporan perusahaan. Pelaporan perusahaan di internet 

disebut proses komunikasi antara informasi keuangan dan non-keuangan terkait dengan 

sumber daya dan kinerja perusahaan melalui internet. 

Ketepatan waktu laporan tahunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 



 
 

 
 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan keputusan 

ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: kep-431/bl/2012 

tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. 

Penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dalam lapiran 

peraturan nomor x.k.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan menyebutkan 

bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi 

efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 

(empat) bulan setelah tahun buku berakhir. 

Ukuran Perusahaan 

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan dengan 

menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan/ atau jasa) kepada 

para pelanggannya (Hery, 2016: 192). Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana 

dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain 

dengan total aktiva, harga pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari 

berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki resiko yang 

lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memilki 

kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi 

persaingan ekonomi (Mirawati, 2014). 

Ukuran merupakan salah satu variabel yang paling umum dalam menentukan 

tingkat pengungkapan. Ukuran perusahaan lebih disebabkan oleh ketersediaan informasi 

yang terpublikasi. Jumlah informasi yang terpublikasi untuk perusahaan meningkat 

seiring dengan ukuran perusahaan. Perusahaan besar lebih banyak disorot oleh 

masyarakat dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu perusahaan besar cenderung 

menjaga image perusahaan di mata masyarakat. Untuk menjaga image tersebut 

perusahaan berusaha menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Maria Aditya Kusrinanti, Muchamad Syafruddin, dan 

Haryani (2011), menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu 

CIR. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu: 

H1 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate 

internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016. 

Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas 

dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga 

bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional 

perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang 

dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun 

penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja manjemen. Pengukuran dapat dilakukan 

untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat 

perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis 

rasio keuangan secara berkala memungkinkan manajemen untuk secara efektif 



 
 

 
 

menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat 

dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan 

dengan standard rasio rata-rata industri (Hery, 2016:192-193). 

Profitabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam menganalisis laporan 

keuangan yang dapat dijadikan sebagai langkah penting bagi investor atau pemilik 

perusahaan dalam menilai kinerja manajeman perusahaan. Kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba adalah salah satu keunggulan dari suatu perusahaan. Semakin 

tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan maka semakin tinggi pula keinginan 

perusahaan akan menyampaikan informasi perusahaanya secara tepat waktu. Hal tersebut 

dilakukan prusahaan karena untuk memberikan informasi secepat mungkin kepada 

investor. Dengan begitu maka tingkat kepercayaan investor semakin tinggi terhadap 

prusahaan. Hal ini tentu memberikan keuntungan terhadap perusahaan untuk terus 

berkembang lebih baik lagi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Aditya Kusrinanti, Muchamad 

Syafruddin, dan Haryani (2011), menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara Profitabilitas dengan ketepatan waktu CIR.  Dari uraian diatas dapat dirumuskan 

hipotesis kedua yaitu: 

H2 : Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate internet 

reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016 

 

Leverage 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan kata lain, rasio leverage merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung 

perusahaan dalam rangka pemenuhan asset. Dalam arti luas, rasio leverage digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik 

kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang (Hery, 2016:162). 

Leverage mengacu pada kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang janggka 

panjang. Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Hutang merupakan perjanjian 

antara perusahaan sebagai debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian hutang ini, ada 

kepentingan perusahaan untuk dinilai positif oleh kreditur dalam hal kemampuan 

membayar hutangnya. Sehingga adanya perjanjian kontrak hutang memicu manajemen 

untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keuangan perusahaan melalui 

internet, termasuk didalamnya aspek ketepatan waktu, dengan tujuan memperlihatkan 

kinerja positif pada kreditur, sehingga memperoleh suntikan dana atau untuk memperoleh 
penjadwalan kembali pembayaran hutang. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogi Dwi Dafista (2015), menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh  yang signifikan antara leverage terhadap ketepatan waktu CIR.  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu: 

H3 :  Diduga leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate internet 

reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016 

 



 
 

 
 

 

Likuiditas 

Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio 

likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh 

tingkat kemampuan perusahan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan 

segera jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban 

jangka pendeknya pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai 

perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk 

melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut 

dikatakan sebagai perusahaan yang tidak likuid. Untuk dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, perusahaan harus memiliki tingkat 

ketersediaan jumlah kas yang baik atau asset lancar lainnya yang juga dapat dengan 

segera dikonversi atau diubah menjadi kas (Hery, 2016: 149-150). 

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan lebih cepat untuk menyampaikan 

informasi perusahaannya. Likuiditas yang dihasilkan perusahaan merupakan hal baik atau 

nilai lebih yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu apabila perusahaan memiliki 

Likuiditas yang tinggi maka perusahaan akan menyampaikan informasi perusahaannya 

secara tepat waktu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma Prafinta Sari (2011), 

menyatakan bahwa Likuiditas mempengaruhi ketepatan waktu CIR. Dari uraian di atas 

dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu: 

H4 : Diduga likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate internet 

reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016  

Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

dalam dan luar seperti manajer dan investor. Struktur kepemilikan perusahaan yang go 

public dapat disebut sebagai kepemilkan terhadap saham perusahaan publik yang didalam 

kepemilikan tersebut perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu kepemilikan oleh pihak 

dalam atau manajemen perusahaan (insider ownership’s) dan kepemilikan oleh pihak luar 

(outsider ownership’s). Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan 

yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa maupun kritikan atau 

komentar yang opini publik atau masyarakat. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut 

untuk melakukan kinerja dengan baik dalam menyajikan informasi secara tepat waktu 

karena ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan akan berpengaruh pada pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Struktur kepemilikan perusahaan yang menyebar mengharuskan perusahaan 

untuk lebih mengungkapkan informasi yang tepat waktu. Prinsip transparansi 

menyebutkan bahwa pemegang saham harus diberi kesempatan untuk berperan dalam 

pengambilan keputusan atas perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat 

memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai perusahaan.  

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka 

manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya 

sendiri. Struktur kepemilikan lebih banyak berada di tangan manajer, maka manajer akan 

lebih leluasa dalam mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta 

kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan. Kepemilikan perusahaan sangat penting 



 
 

 
 

karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan 

dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil 

keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka 

kelola. Oleh sebab itu dengan adanya kepemilikan manajerial sehingga pelaporan 

keuangan menjadi tepat waktu. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roswita Savitri (2010), menyatakan bahwa 

Likuiditas mempengaruhi ketepatan waktu CIR. Dari uraian di atas dapat dirumuskan 

hipotesis kelima yaitu: 

H5 : Diduga struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate 

internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016 

 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menjelaskan secara singkat gambaran permasalahan yang 

diteliti. Kerangka pemikiran juga menjelaskan hubungan antar variabel.  

                                                  

             

             

                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. METODELOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti mengambil perusahaan 

manufaktur sebagai obyek penelitian adalah karena perusahaan manufaktur merupakan 

perusahaan besar yang lebih banyak diminati oleh investor untuk menanamkan 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Leverage (X3) Ketepatan 

Waktu CIR(Y) 

Likuiditas (X4) 

H1 

H2 

H4 

H3 

H5 

Struktur kepemilikan (X5) 



 
 

 
 

sahamnya. Sedangkan lingkup penelitian dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016. 

 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel terikat (Dependen variable) 

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

ketepatan waktu pelaporan perusahaan di internet (Corporate internet reporting ). 

Ketepatan pelaporan perusahaan di internet menjadi hal yang penting untuk 

keberlangsungan kondisi perusahaan.  

Ketepatan waktu CIR disini diukur dengan secara nominal dengan menggunakan 

variabel dummy. Perusahaan yang melaporkan informasi keuangannya di internet ≤ 120 

hari diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang melaporkan informasi keuangannya di 

internet > 120 hari diberi kode 0. Informasi ketepatan waktu CIR didapat dari situs 

www.idx.co.id. 

 

Variabel Bebas (Indepandent Variable) 

Variabel Bebas (Independent Variable) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total aset.  

SIZE= Total Assets 

2. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROE  

ROE =
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

Total 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

3. Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Debt to Asset Ratio 

(DAR).  

DAR =
Total Kewajiban

Total Aset
 

4. Likuiditas dalam penelitian ini dihitung dengan Current Ratio (CR)  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (CR) =
Aset Lancar

Kewajiban Lancar
 

5. Struktur Kepemilikan dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung 

berapa persentase kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh perusahaan.  

Struktur Kepemilikan =
Saham yang Dimiliki Manajerial

Total Saham Prusahaan
  

 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Teknik sampling yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling dimana sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang 

ditentukan peneliti. Adapun kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-

2016 

2) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan tahun 2013-2016 

3) laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah 

4) Perusahaan yang memperoleh laba pada tahun 2013-2016 

http://www.idx.co.id/


 
 

 
 

5) Perusahaan manufaktur yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham 

manajerial (komisaris dan direksi) selama priode penelitian 

 

Teknik Analisis Data dan Pengujian  

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik 

(logistic regression), yaitu dengan melihat pengaruh ukuran prusahaan, profitabilitas, 

leverage, likuiditas dan struktur kepemilikan terhadap ketepatan waktu corporate internet 

reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Adapun model regresi 

logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

LN
𝑇𝐶𝐼𝑅

1 − 𝑇𝐶𝐼𝑅
= α + β1.SIZE + β2.PROFT + β3. LEV + β4.LIQ +  

β5.MILIK + € 

Keterangan  :  

LN
𝑇𝐶𝐼𝑅

1−𝑇𝐶𝐼𝑅
  : Dummy variabel, kategori 1 perusahaan yang tepat waktu dalam  

penerapan CIR, kategori 0 untuk yang tidak tepat waktu. 

𝛼    : Konstanta  
β   : Koefisien regresi 

Size :Ukuran Prusahaan 

Proft  : Profitabilitas 

Lev  : Leverage 

Liq  : Likuiditas 

Milik  : Struktur Kepemilikan 

€  : Error atau kesalahan 

 

 

D. HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriftif  

Tabel 4.3 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Size 
84 133782751041 

26185500000000

0 

19562211555281

,24 

53899057343579,7

90 

Prof 84 ,0129 ,4210 ,123679 ,0871586 

Lev 84 ,0662 ,6540 ,332330 ,1587080 
Liq 84 1,1429 15,1646 3,753514 3,3158715 

K-Manaj 84 ,0000 ,8100 ,102576 ,1467964 

Valid N (listwise) 84     

Sumber: Data skunder yang telah di olah 

 Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 diatas dapat diketahui 

bahwa jumlah data yang dimasukan dalam pengujian ini sebanyak 84 data ( 21 sampel 

selama 4 tahun ) dan dapat disimpulkan bahwa : 



 
 

 
 

1) Variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan menggunakan total asset memiliki 

nilai minimum 133.782.751.041, nilai tersebut terdapat pada perusahaan Lionmesh 

Prima Tbk (LMSH) tahun 2015, nilai maksimum 261.855.000.000.000, nilai tersebut 

terdapat pada perusahaan Astra internasional Tbk (ASII) tahun 2016, sedangkan nilai 

rata-rata 19.562.211.555.281,24 dengan standard deviasi 53.899.057.343.579,790. 

Standart deviasi merupakan fungsi langsung dari varian (pola variasi yang ada dalam 

sample). Standar deviasi digunakan untuk karakter sample, apakah cukup konsisten 

untuk dapat diterima sebagai karakter sample yang sebenarnya, sehingga informasi ini 

dapat digunakan sebagai bahan atau referensi untuk mengambil suatu keputusan dalam 

penelitian. 

2) Variabel Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA memiliki nilai 

minimum 0,0129, nilai maksimum 0,4210, nilai rata-rata 0,123679 dengan standard 

deviasi 0,0871586. 

3) Variabel Leverage yang diukur dengan menggunakan DAR memiliki nilai minimum 

0,0662, nilai maksimum 0,6540, nilai rata-rata 0,332330 dengan standard deviasi 

0,1587080 

4) Variabel Likuiditas yang diukur dengan menggunakan Current Ratio (CR) memiliki 

nilai minimum 1,1429, nilai maksimum 15,1646, nilai rata-rata 3,753514 dengan 

standard deviasi 3,3158715.  

5) Variabel Struktur Kepemilikan yang diukur dengan menggunakan persentase 

kepemilikan saham manajerial memiliki nilai minimum 0,0000, nilai maksimum 

0,8100, nilai rata-rata 0,102576, dengan standard deviasi 0,1467964. 

Menilai Model Fit 

  Uji model fit digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit 

atau tidak dengan data. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai antara 

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

number = 1). Nilai -2 likelihood awal pada block number = 0 dan block number = 1 

ditunjukan melalui tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Nilai -2 Likelihood awal (-2LL awal) 

Iteration Historya,b,c
 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 102,327 ,810 

2 102,284 ,858 

3 102,284 ,859 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 102,284 

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than 
,001. 
 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tabel 4.6 

Nilai -2 Likelihood akhir (-2LL akhir) 

Iteration Historya,b,c,d
 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant X1 X2 X3 X4 X5 

Step 1 1 87,958 ,806 ,000 7,003 -1,853 -,104 ,343 

2 84,571 ,791 ,000 11,635 -2,511 -,133 ,116 

3 84,166 ,784 ,000 13,486 -2,782 -,143 ,012 

4 84,151 ,785 ,000 13,662 -2,819 -,144 ,011 

5 84,151 ,785 ,000 13,662 -2,820 -,144 ,013 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 102,284 

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

 Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 terlihat -2log likelihood awal pada block 

number = 0 yaitu model hanya memasukan konstanta yang dapat dilihat pada step 3 yaitu 

sebesar 102,284. Selanjutnya pada tabel, dapat dilihat nilai -2log likelihood dengan block 

number = 1 nilai -2 likelihod pada tabel 2 mengalami perubahan setelah masuknya 

beberapa variabel independen pada model penelitian, akibatnya nilai -2 LL akhir pada 

step 5 menunjukkan nilai sebesar 84,151. Adanya pengurangan nilai antara -2 LL awal 

dengan -2 LL akhir pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013:341). Dari hasil diatas dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis H0: model yang dihipotesiskan fit dengan data dapat diterima. 

Koefisien Determinasi 

Dalam menginterpretasikan koefisien determinasi R2 pada multiple regression, 

digunakan Nagelkerke’s R Square. Nagelkerke’s R Square merupakan model modifikasi 

dari koefisien Cox and Snell’s R Square yang memastikan nilai tersebut bervariasi di 

antara nol sampai satu 

Tabel 4.7 

Model Summary 

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

1 84,151a ,194 ,276 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than 
,001. 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

 Tabel 4.7 menunjukan nilai Nagelkerke R Square. Dilihat dari hasil output 

pengolahan data nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,276 yang berarti bahwa 



 
 

 
 

kombinasi variabel independen yaitu ukuran perusahaan , profitabilitas , leverage, 

Likuiditas, dan struktur kepemilikan mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen 

yaitu ketepatan waktu CIR adalah sebesar 27,6% sedangkan 72.4% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diikutsertaka dalam model. 

 

Goodness-of-Fit  

  Dalam pengujian kelayakan model regresi logistik dapat dilakukan dengan 

menggunakan Goodness of Fit Test yang diukur dengan nilai Chi-Square pada bagian 

bawah uji Hosmer and Lemeshow.   

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

Model dikatakan mampu memprediksi nilai observasi karena cocok dengan data 

observasinya apabila nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test > 0,05 (Ghozali, 

2013:341). Pada tabel diatas terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow 

Goodnes of Fit Test adalah 9,442 dengan tingkat signifikansi 0,306 yang nilainya jauh 

diatas 0,05 (5%) yang artinya model mampu memprediksi nilai observasi. 

 

Pengujian Hipotesis 

Dalam hasil pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh dari ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, struktur kepemilikan 

terhadap ketepatan waktu CIR. Pengujian dengan menggunakan regresi logistik 

ditunjukan dalam tabel berikut ini: 
 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

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

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a X1 ,000 ,000 1,097 1 ,295 1,000 1,000 1,000 

X2 
13,662 4,959 7,590 1 ,006 857523,236 51,563 

14261100256,
390 

X3 -2,820 2,576 1,198 1 ,274 ,060 ,000 9,297 

X4 -,144 ,118 1,490 1 ,222 ,866 ,687 1,091 

X5 ,013 1,999 ,000 1 ,995 1,013 ,020 50,928 

Constant ,785 1,337 ,345 1 ,557 2,192   

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5 
Sumber : Data sekunder yang telah diolah 

 

Tabel 4.8 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 

9,442 8 ,306 



 
 

 
 

Tabel 4.9 Menunjukan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 

0,05 (5%). Dari pengujian dengan regresi logistik diatas maka diperoleh persamaan 

regresi logistic sebagai berikut: 

LN
𝑇𝐶𝐼𝑅

1 − 𝑇𝐶𝐼𝑅
= 0,785 + 0,000.SIZE + 13,662.PROFT - 2,820. LEV -  0,144.LIQ +  

0,013.MILIK + € 

Adapun maksud dari persamaan regresi logistic ini adalah logaritma natural dari 

variabel ketepatan waktu corporate internet reporting sama dengan 0,785 ditambah 0,000 

ukuran perusahaan ditambah 13,662 profitabilitas dikurang 2,820 leverage dikurang 

0,144 likuiditas ditambah 1,013 struktur kepemilikan. Jika ukuran perusahaan meningkat 

nilainya sebesar 1 %, maka hal ini berdampak pada peningkatan nilai Y sebesar 0,000. 

Jika profitabilitas perusahaan meningkat 1 %, maka nilai Y juga akan meningkat sebesar 

13,662. Jika leverage meningkat nilainya sebesar 1 %, maka hal ini berdampak juga pada 

penurunan nilai Y sebesar 2,820. Jika likuiditas perusahaan meningkat 1 %, maka nilai 

Y juga akan menurun sebesar 0,144. Jika struktur kepemilikan perusahaan meningkat 1 

%, maka nilai Y juga akan meningkat sebesar 0,013. 

Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu CIR 

Variabel ukuran perusahaan menunjukan nilai koefisien positif sebesar 0,000 

dengan probabilitas variabel sebesar 0,295 diatas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu CIR ditolak dan tidak mempengaruhi perusahaan dalam pelaporan CIR. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahma Prafinta sari (2011), yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu CIR. 

Namun Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Maria Aditya Kusrinanti, 

Muhammad Syafruddin dan Haryani  (2011), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu CIR.  

Hasil pengujian yang dilakukan tidak dapat mendukung hipotesis yang diajukan. 

Ukuran besar atau kecilnya perusahaan tidak dapat dijadikan alasan dalam menentukan 

ketepatan waktu CIR. Perusahaan yang besar belum tentu dapat menyampaikan informasi 

perusahaannya dengan tepat waktu begitu juga sebaliknya perusahaan kecil belum tentu 

tidak tepat waktu dalam penyampaian informasi perusahaan. Ketepatan waktu dalam 

penyampaian informasi perusahaan dapat dipengaruhi beberapa faktor misalanya rasa 

tanggung jawab perusahaan mengenai informasi pelaporan keuangan perusahaan kepada 

masyarakat atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan.   

 

Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu CIR 

Hasil pengujian regresi logistik variabel profitabilitas dalam penelitian ini 

menunjukan nilai koefisien positif sebesar  13,662 dengan probabilitas variabel sebesar 

0,006 yang berarti nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Artinya dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu CIR 

diterima. Dengan demikian variabel profitabilitas adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu CIR.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Aditya 

Kusrinanti, Muhammad Syafruddin dan Haryani  (2011) yang menyatakan bahwa 

variabel Profitabilitas berpengaruh terhadap CIR. Akan tetapi hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Rahma Prafinta Sari (2011), yang 



 
 

 
 

menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu CIR. Hasil 

pengujian regresi logistik yang dilakukan menunjukan bahwa variabel Profitabilitas 

bertanda positif yang berarti semakin besar laba perusahaan maka semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk memberikan laporan tepat waktu. Profitabilitas atau 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba merupakan salah satu keunggulan yang 

dimilki oleh perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba yang besar akan termotivasi 

untuk menyampaikan informasi tersebut secara lebih cepat karena menganggap bahwa 

Profitabilitas tersebut merupakan berita baik dari perusahaan.  

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan 

dalam menyampaikan informasi perusahaan dengan tepat waktu. Laba adalah salah satu 

keunggulan dari perusahaan yang berarti setiap perusahaan akan selalu menyampaikan 

laba yang dihasilkannya. Hal ini karena setiap perusahaan mempunyai kewenangan 

tersendiri dalam penyampaian informasi perusahaannya. Laba positif  yang dihasilkan 

perusahaan merupakan  sebagai nilai plus dari perusahaan tersebut.  

 

Leverage Tidak Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu CIR 

Variabel leverage menunjukan nilai koefisien negatif sebesar 2,820 dengan 

probabilitas variabel sebesar 0.274 di atas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Artinya dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu CIR 

ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahma Prafinta Sari  

(2011), yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu CIR. Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Yogi Dwi Dafista (2015), yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu CIR 

Hasil pengujian regresi logistik dalam penelitian ini menunjukkan nilai leverage 

positif yang berarti semakin besar nilai leverage maka semakin tinggi ketepatan waktu 

CIR perusahaan. Di sisi lain penelitian ini menghasilkan nilai yang menyatakan bahwa 

variable leverage tidak berpengaruh signifikan dengan ketepatan waktu CIR. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar kewajiban perusahaan maka semakin kecil 

kemungkinan perusahaan melakukan ketepatan waktu CIR. Sesuai dengan teori agensi, 

maka perusahaan yang memiliki kewajiban yang makin besar akan berusaha mengurangi 

pelaporan kepada publik agar mendapat penilaian positif. Adanya penilaian positif dari 

publik akan membuat publik kurang memperhatikan rasio leverage perusahaan. 

 

Likuiditas Tidak Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu CIR 

Variabel likuiditas menunjukan nilai koefisien positif sebesar 0,144 dengan 

probabilitas variabel sebesar 0,222 diatas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu CIR ditolak dan tidak mempengaruhi perusahaan dalam pelaporan CIR. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Maria Aditya Kusrinanti, Muhammad Syafruddin 

dan Haryani  (2011), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu CIR. Akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Rahma Prafinta Sari (2011), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu CIR. 

Hasil pengujian regresi logistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel likuiditas bertanda positif yang berarti semakin likuid perusahaan maka semakin 

besar probabilitas perusahaan dalam menerapkan ketepatan waktu CIR. Hasil dari 

penelitian ini menolak logika yang menyatakan bahwa likuiditas mempengaruhi 



 
 

 
 

ketepatan waktu CIR terbukti dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Perusahaan yang kurang likuid akan diaudit lebih lama dibanding perusahaan yang likuid. 

Hal ini dikarenakan besarnya jumlah hutang jangka pendek perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas rendah menjadikan manajemen berusaha mencari metode 

akuntansi alternative untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham. Perusahaan 

yang kurang likuid cenderung tidak akan melaporkan kondisi perusahaan secara tepat 

waktu. 

 

Struktur Kepemilikan Tidak Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu CIR 

Variabel struktur kepemilikan menunjukan nilai koefisien negatif sebesar 0,013 

dengan probabilitas variabel sebesar 0.995 di atas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Artinya 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu CIR ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Maria Aditya Kusrinanti, Muhammad Syafruddin dan Haryani (2011), yang menyatakan 

bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu CIR. 

Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Roswita Savitri (2010), 

yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu CIR. 

Hasil yang tidak signifikan dapat terjadi karena kepemilkan pihak manajerial 

akan saham perusahaan banyak yang kurang dari 50%. Kecilnya persentase kepemilkan 

saham perusahaan oleh manajerial tidak dapat optimal dalam mengontrol manajemen 

dalam melakukan pelaporan CIR. Hal ini dikarenakan dengan kepemilkan yang kecil, 

manajerial tidak dapat memaksa manajemen untuk melakukan ketepatan waktu dalam 

pelaporan CIR. Apabila kepemilkan saham manajerial dalam perusahaan kecil, 

kewenangan akan kepentingan perusahaan menjadi kecil pula sehingga mengakibatkan 

peran manajerial dalam penyampaian laporan perusahaan atau kepentingan perusaah 

menjadi kecil juga. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang ketepatan waktu CIR yang dipengaruhi oleh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas dan struktur kepemilikan. Analisisi 

dilakukan dengan menggunakan regresi logistik dengan menggunakan program SPSS.22. 

Data sampel penelitian sebanyak 21 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumya 

dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

Corporate internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

2. Variabel Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate 

internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016. 

3. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate 

internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016. 



 
 

 
 

4. Variabel Likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu Corporate 

internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016. 

5. Variabel Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

Corporate internet reporting  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian dimasa 

mendatang adalah. 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan mengikutsertakan 

industri – industri non manufaktur, sehingga kesimpulan penelitian lebih dapat 

digeneralisasi. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan variabel 

independen lain yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu corporate 

internet reporting . 

3. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang 

terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang 

sesungguhnya terjadi. 
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