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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, kualitas auditor, debt 
to equity ratio dan current ratio terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini 
menggunakan data keuangan perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2010-2015 sebanyak 60 data sebagai sampel. Data mengenai tanggal 
ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan ke BAPEPAM dan data lainnya yang 
diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi logistik pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara variabel 
manajemen laba, debt to equity, dan current ratio tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. 

Kata kunci: Ketepatan waktu pelaporan keuangan, manajemen laba, kualitas auditor, debt to 
equity, current ratio 

PENDAHULUAN 
Laporan keuangan adalah elemen utama dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi 
kepada pengguna laporan sebagai pengambilan keputusan bisnis. Salah satu syarat perusahaan 
yang sudah go public untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan adalah laporan 
keuangan yang telah diaudit. Bagi pihak perusahaan, laporan keuangan digunakan sebagai alat 
pertimbangan untuk menentukan rencana kegiatan perusahaan untuk periode yang akan datang. 

Laporan keuangan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan apabila 
disampaikan tepat pada waktunya. Ketepatan waktu (timeliness) pelaporan keuangan menjadi 
salah satu faktor yang berpengaruh untuk mendapatkan suatu informasi yang relevan. Peraturan 
dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan telah diatur pada Undang-Undang No. 
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan yang telah diatur oleh Bapepam tersebut tidak 
hanya sebagai efektivitas pengawasan Bapepam, tapi juga diperlukan sebagai dasar 
pengambilan keputusan oleh investor dalam mengambil keputusan bisnis dan agar informasi 
tersebut menjadi relevan. Maka dari itu, ketepatan waktu pelaporan keuangan harus terpenuhi 
agar terciptanya informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. 

Minimnya informasi internal dan prospek masa mendatang yang diketahui oleh 
investor dibandingkan oleh manajemen perusahaan dapat menyebabkan asimetris informasi 
dan ketidakpastian waktu dalam pelaporan keuangan. Manajemen perusahaan dapat berusaha 
me-manage laba keuangannya supaya hasil kinerja perusahaan dalam laporan keuangan terlihat 
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bagus yaitu dengan melakukan manajemen laba (earnings management). Manajemen laba 
dapat memberikan kesempatan (opportunistic) kepada manajer untuk merubah angka-angka 
pada laporan keuangan untuk mendapatkan manfaat pribadi. Perilaku manajemen laba dapat 
dijelaskan melalui Possitive Accounting Theory (PAT). Teori akuntansi positif tersebut dapat 
menjadi salah satu motivasi manajer untuk menunda waktu penyampaian laporan keuangan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dengan judul 
“Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Auditor, Debt to Equity Ratio (DER) dan Current 
Ratio (CR) terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Food and 
Beverage di BEI periode 2010-2015” 

TINJAUAN PUSTAKA 
Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumah besar pemakai dalam pengambilan 
keputusan ekonomi. Oleh karena itu, suatu laporan keuangan perusahaan wajib menyajikan 
informasi mengenai aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan 
dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 
pemilik, serta arus kas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Pelaporan keuangan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang (UU) No. 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara 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 Bapepam 
Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang 
Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian untuk meningkatkan 
kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan 
Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 
KEP-346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau 
Perusahaan Publik. 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 
Ketepatan waktu menurut Chamber dan Penman (1984) dalam Hilmi dan Ali (2008) 

dalam didefinisikan dalam dua cara yaitu: (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai 
keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, (2) 
ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan 
yang diharapkan. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam Undang- undang (UU) No. 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan 
laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Kemudian untuk 
meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, pada tanggal 7 Desember 2006 
diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban 
Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Pada tahun 1996, 
Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, 
yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan 
keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-
lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan 
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perusahaan. Namun Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya 
Peraturan Bapepam pada  tanggal 30 September 2003,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. Dan dalam peraturan 3 Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa 
dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaiakan 
laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut 
diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.  

 
Ketepatan waktu dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, 

dimana kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 untuk perusahaan 
yang tepat waktu.  

 
Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan suatu upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi 
atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk 
mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan 
(Sulistyanto, 2008). 
 
Kecenderungan manajer dalam me-manage laba untuk tidak terlihat membuat 

manajemen laba sulit dideteksi dari laporan keuangan. Utami (2005) dalam Sari (2009) 
menjelaskan dimana untuk mendeteksi ada tidaknya manajamen laba, maka pengukuran atas 
akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual adalah selisih antara 
laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. 

 
 Menurut Scoot (2007) dalam Sari dan Ahmar (2014) terdapat empat pola manajemen 
laba yaitu: 

a. Taking a Bath 
Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan 
laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) 
atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau 
sesudah- nya. 

b. Income Minimization 
Income Minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 
menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba 
sesungguhnya. 

c. Income Maximization 
Income Maximization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 
menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari- pada laba 
sesungguhnya.  

d. Income Smoothing 
Income Smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba 
yang   dilakukan dengan cara membuat laba akun- tansi relative konsisten (rata atau 
smooth) dari periode ke periode. 
 
Adanya upaya manajer dalam melakukan manajemen laba membuat informasi pada 

laporan keuangan disampaikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.Kemampuan manajer 
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perusahaan dalam me-manage laba perusahaan dalam pelaporan keuangan menjadikan peluang 
manajer perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan laba, bahkan meratakan laba. Apabila 
manajemen laba dalam sebuah perusahaan meningkat, maka ketepatan waktu pelaporan 
keuangan perusahaan tersebut akan menurun atau perusahaan tersebut kemungkinan akan 
terlambat dalam melakukan pelaporan keuanganya (Seni dan Mertha, 2015). 
 

Manajemen laba dalam penelitian ini diproksi dengan discretionary accruals 
menggunakan model Modified Jones yang dikembangkan oleh Dechow (1995) dengan 
menggunakan total akrual yang mencakup komponen discretionary accruals dan non-
discretionary accruals. Model Modified Jones adalah sebagai berikut:  
 

𝑇𝐴𝐶𝐶$%
𝑇𝐴$%&'

= α$
1

𝑇𝐴$%&'
+ 𝛽'$

∆𝑅𝑒𝑣$%	 − 	∆𝑅𝑒𝑐$%
𝑇𝐴$%&'

+	𝛽4$	
𝑃𝑃𝐸$%
𝑇𝐴$%&'

+	𝜀$% 

 
Total akrual untuk periode t dapat dinyatakan dalam persamaan berikut: 
 

𝑇𝐴𝐶𝐶$% = 𝑁𝐼$% −	𝐶𝐹𝑂$% 
 

Dari persamaan diatas, Non Discretionary Accruals (NDA) dapat dihitung dengan 
memasukan kembali koefisien α dalam persamaan: 

 

𝑁𝐷𝐴$% = α$
1

𝑇𝐴$%&'
+ 𝛽'$

∆𝑅𝑒𝑣$%	 − 	∆𝑅𝑒𝑐$%
𝑇𝐴$%&'

+	𝛽4$	
𝑃𝑃𝐸$%
𝑇𝐴$%&'

 

 
Setelah melakukan regresi model diatas, Discretionary Accruals (DA) yang dilakukan 

setiap perusahaan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 
 

𝐷𝐴$% = 	
𝑇𝐴𝐶𝐶$%
𝑇𝐴$%&'

−	𝑁𝐷𝐴$% 

 
Secara empiris, nilai Discretionary Accruals dapat bernilai nol, positif atau negatif. Nilai 

nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (income smoothing). 
Sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba 
(income increasing) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan 
laba (income decreasing) (Sulistyanto, 2008). 
 
H1 : Manajemen Laba berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 
 
Kualitas Auditor 

Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang 
melakukan audit. KAP besar (big four accounting firms) dipersepsikan akan melakukan 
audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big four 
accounting firm) (DeAngelo dalam Ebrahim, 2001 dalam Putri, 2012). 
 
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam peraturannya mewajibkan bahwa 

laporan keuangan tahunan yang dilaporkan perusahaan yang go public harus terlebih dahulu 
diaudit oleh akuntan publik. Agar suatu laporan keuangan mempunyai kredibilitas, maka 
perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi dengan kantor 
akuntan publik besar secara universal yang biasa dikenal dengan Big Four Worldwide 
Accounting Firm (Big 4). Kategori KAP the big four di Indonesia:  
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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. 
 
Auditor yang berkualitas diharapkan akan lebih efisien dalam melakukan proses audit 

dan akan menghasilkan informasi yang wajar dalam pelaporan keuangan perusahaan. 
Perusahaan yang menggunakan jasa audit dari kantor akuntan publik besar mempengaruhi 
perusahaan untuk melaporkan informasi laporan keuangan dengan tepat waktu (Fitriani, 2010).  
Hal ini bisa disebabkan karena kantor akuntan publik besar memiliki reputasi yang lebih baik 
dari kantor akuntan publik kecil, salah satu caranya dengan menekan pihak manajemen untuk 
menyediakan data yang diperlukan secepatnya. Semakin cepat data yang diperlukan oleh 
kantor akuntan publik besar terpenuhi, maka semakin cepat penyampaian laporan keuangan 
tersebut.  
 

Kualitas Auditor dalam penelitian ini diproksi dengan reputasi KAP yang tergabung 
dalam big-4. Skala yang digunakan adalah skala nominal. Perusahaan yang mengaudit laporan 
keuangan nya menggunakan jasa KAP big-4 diberi nilai dummy 1 dan perusahaan yang 
mengaudit laporan keuangan nya menggunakan jasa selain KAP big-4 diberi nilai dummy 0.  
 
H2 : Kualitas Auditor berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 
 
Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan 
antara total hutang (total liability) dan total ekuitas (total equity). 
 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio leverage yang digunakan 
dengan membandingkan total hutang dengan ekuitas. Perusahaan yang mempunyai 
Debt to Equity Ratio tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk 
membiayai aktiva, sedangkan perusahaan yang mempunyai Debt to Equity Ratio 
rendah lebih banyak menbiayai investasinya dengan modal sendiri (Yusrianti, Kartasari 
dan Wulandari, 2012). 
 
Rumus rasio Debt to Equity yang digunakan adalah 

 
 Debt to Equity Ratio = 

=>%?@	A$?B$@$%C
=>%?@	DEF$%C

 

 
Semakin tinggi Debt to Equity Ratio suatu perusahaan berarti semakin tinggi pula 

resiko keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi 
berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan 
yang mempunyai leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri 
(Sulistyo, 2010). Tingginya Debt to Equity Ratio mencerminkan tingginya resiko tak 
tertagihnya utang perusahaan. Resiko tak tertagihnya utang perusaahaan yang tinggi 
mengidentifikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. 
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Kesulitan keuangan akan dilihat sebagai berita buruk (bad news) oleh publik sehingga 
pihak manajemen akan cenderung menunda untuk menyampaikan informasi yang mengandung 
berita buruk (bad news) tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi resiko keuangan suatu 
perusahaan maka semakin tidak tepat waktu perusahaan tersebut dalam penyampaian laporan 
keuangan perusahaan. 
 
H3 : Debt to Equty Ratio berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 
 
Current Ratio (CR) 

Rasio lancar atau current ratio menurut Fred Watson dalam Kasmir (2010), merupakan 
rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 
atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 
 

 Current ratio (CR) adalah rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara 
aktiva lancar dan hutang lancar. Semakin tinggi tingkat rasio lancar (Current Ratio) suatu 
perusahaan maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancar 
perusahaan tersebut. Menurut Hilmi dan Ali (2008), perusahaan yang memiliki tingkat 
likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang 
tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal tersebut merupakan berita baik (good 
news) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tepat waktu menyampaikan 
laporan keuangannya. 
 
 Rumus Current Ratio yang digunakan adalah: 
 
 Current Ratio = 

GFHHIJ%	KLLI%
GFHHIJ%	A$?B$@$%C

 

 
H4 : Current Ratio berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 
 
METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2015 sebanyak 18 perusahaan. 
Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 10 perusahaan atau 60 data perusahaan Food and 
Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2015 dan 
memenuhi kriteria. 

 
Teknik Analisis Data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah logistik regression. 
Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 
 

Ln (TL/1-TL) = α + β1DA + β2KAP + β3DER + β4CR + ε  
  
 Dimana: 
 Ln (TL/1-TL)  = Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 
 DA   = Discretionary Accruals 
 KAP   = Reputasi KAP 
 DER   = Debt to Equity Ratio 
 CR   = Current Ratio 
 ε   = error 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Stastik Deskriptif 
 

Tabel 1 
Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DA (X1) 60 -2.35 1.94 .0867 .63032 
DER (X3) 60 .19 3.03 .9562 .56550 
CR (X4) 60 .51 6.42 2.1442 1.33682 
Valid N (listwise) 60     

  (Sumber: Output SPSS 22) 
 

Nilai minimum variabel Discretionary Accruals (DA) adalah -2,35 yaitu pada Nippon 
Indosari Corporindo, Tbk. pada tahun 2011 dan nilai maksimumnya adalah 1,94 yaitu pada 
Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. tahun 2010. Rata-rata variabel Discretionary Accruals 
adalah 0,0867 dengan standar deviasi 0,63032. Artinya nilai standar deviasi lebih besar 
daripada nilai rata-rata, sehingga angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Discretionary  
Accruals yang digunakan dalam penelitian ini bervariasi. 

 
Nilai minimum variabel Debt to Equity Ratio (DER) adalah 0,19 yaitu pada Delta 

Djakarta, Tbk. pada tahun 2010 dan nilai maksimumnya adalah 3,03 yaitu pada Multi Bintang 
Indonesia, Tbk. pada tahun 2014. Rata-rata variabel Debt to Equity Ratio adalah 0,9562 dengan 
standar deviasi 0,56550. Artinya nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, 
sehingga nilai rata-rata pada variabel Debt to Equity Ratio (DER) dapat digunakan sebagai 
representasi dalam penelitian ini. 

 
Nilai minimum variabel Current Ratio (CR) adalah 0,51 yaitu pada Multi Bintang 

Indonesia, Tbk. pada tahun 2014 dan nilai maksimumnya adalah 6,42 yaitu pada Delta 
Djakarta, Tbk. pada tahun 2015. Rata-rata variabel Current Ratio adalah 2,1442 dengan standar 
deviasi 1,33682. Artinya nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga nilai 
rata-rata pada variabel Current Ratio (CR) dapat digunakan sebagai representasi dalam 
penelitian ini. 

 
Untuk gambaran umum sampel dengan variabel kualitas auditor (KAP) dapat dilihat 

pada frequency table berikut:  
Tabel 2 

Deskripsi Data Kualitas Auditor (X2) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid KAP Non Big 4 24 40.0 40.0 40.0 

KAP Big 4 36 60.0 60.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

          (Sumber: Output SPSS 24) 
 
 

Perusahaan yang menggunakan jasa KAP big 4 diberi kode (1) sedangkan perusahaan 
yang menggunakan jasa KAP yang bukan tergolong big 4 diberi kode (0). Berdasarkan tabel 
frekuensi yang dihasilkan, ada 24 data (40 persen) yang menggunakan jasa KAP yang bukan 
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tergolong big 4 sedangkan jumlah data yang menggunakan jasa KAP yang tergolong big 4 
sebanyak 36 data (60 persen). 

 
Untuk gambaran umum sampel ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan 

food and beverage dapat dilihat pada frequency table berikut: 
 

Tabel 3 
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Tepat Waktu 15 25.0 25.0 25.0 

Tepat Waktu 45 75.0 75.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

       (Sumber: Output SPSS 24) 
 

Perusahaan yang tidak tepat waktu waktu diberi kode (0) sedangkan untuk perusahaan 
yang tepat waktu (terlambat) diberi kode (1). Berdasarkan tabel frekuensi, terdapat 15 data (25 
persen) yang tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan sedangkan jumlah 
perusahaan yang tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan sebanyak 45 data (75 
persen). 
 
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi. Dari 
tampilan tabel Hosmer and Lemeshow Test pada tabel 4 ditunjukkan bahwa besarnya nilai 
statistik Hosmer and Lemeshow of Fit sebesar 8,813 dengan probabilitas signifikansi 0.358 
dimana 0,358> 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model regresi yang dipergunakan 
dalam penelitian ini layak dipakai untuk analisis selanjutnya.  
  

Tabel 4 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 
1 8.813 8 .358 

       (Sumber: Output SPSS 24) 
 
Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah selanjutnya menilai kelayakan model (overall mode t). Pada tabel 5 
ditunjukkan uji kelayakan dengan memperhatikan angka pada awal -2 Log Likelihood (LL) 
block Number = 0, sebesar 67,480 dan angka pada -2 Log Likelihood (LL) block Number = 1, 
sebesar 57,740. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan nilai -2 Log Likelihood (LL) block 
0 dan block 1 yang berarti bahwa secara keseluruhan model regresi logistik yang digunakan 
merupakan model yang baik.  

 
Tabel 5 

Overall Model Fit 
Block Number = 0 
-2 Log Likehood 

Block Number = 1 
-2 Log Likehood 

67.480 57.740 

        (Sumber: Data sekunder yang telah diolah) 
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Menguji Koefisien Regresi 

Tahap akhir adalah uji koefisien regresi, di mana hasilnya dapat dilihat pada table 6 
Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 
5 persen. Dari pengujian regresi logistik, maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut: 

Tabel 6 
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik  

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a DA .327 .595 .302 1 .583 1.387 

KAP 2.014 .730 7.612 1 .006 7.497 
DER .264 .830 .101 1 .750 1.302 
CR .203 .390 .271 1 .603 1.225 
Constant -.597 1.524 .151 1 .698 .553 

     (Sumber: Output SPSS 24) 
 
 Ln (TL/1-TL) = -0,597 + 0,327 DA + 2,014 KAP + 0,264 DER + 0,203 CR + ε 
 
 Dari hasil uji regresi logistik didapat hasil bahwa Hipotesis 1 ditolak, dengan demikian 
tidak terbukti bahwa manajemen laba yang diproksi dengan Discretionary Accruals (DA) 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel manajemen laba (DA) 
menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,327 dengan probabilitas variabel sebesar 0,583 
diatas signifikansi 0,05 (5%) yang berarti 0,583 > 0,05. Hasil hipotesis ini bertentangan dengan 
hasil penelitian Permatasari (2005) yang menyatakan bahwa perusahaan yang terlambat 
melakukan pelaporan keuangan rata-rata memiliki akrual diskresioner yang lebih tinggi. Hasil 
hipotesis ini juga tidak sesuai dengan logika teori yang menyatakan bahwa perusahaan atau 
emiten dapat memiliki kemungkinan terlambat dalam melakukan pelaporan keuangannya 
apabila manajemen labanya meningkat (Seni dan Mertha, 2015). Hal ini mengindikasi bahwa 
perusahaan tersebut ingin menunjukkan kepada stakeholder bahwa kinerja keuangannya baik 
dengan cara melakukan manajemen laba, selain itu manajer juga sudah mempertimbangkan 
rentang waktu untuk melakukan manajemen laba agar pelaporan keuangan bisa dilaporkan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan perusahaan akan mendapatkan 
sanksi apabila terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tersebut. 
 
 Hipotesis 2 diterima, dengan demikian terbukti bahwa kualitas auditor yang diproksi 
dengan reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel 
kualitas auditor (KAP) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2,014 dengan probabilitas 
variabel sebesar 0,006 dibawah signifikansi 0,05 (5%) yang berarti 0,006 < 0,05. Hasil hipotesis 
ini didukung oleh hasil penelitian Hilmi dan Ali (2008) yang menyimpulkan bahwa perusahaan 
perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big4 cenderung untuk tepat waktu dalam 
penyampaian laporan keuangannya. Hal tersebut juga sesuai dengan logika teori bahwa KAP 
yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan lebih baik dibandingkan kantor 
akuntan kecil (DeAngelo, 1981 dalam Hilmi dan Ali, 2008). Hal ini juga dapat dilihat dari 
gambaran umum obyek perusahaan dimana perusahaan yang tidak tepat waktu dalam 
penyampaian laporan keuangan nya tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang termasuk 
dalam The Big Four. Hal ini diasumsikan bahwa KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah 
yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga 
memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu dan memiliki dorongan yang lebih 
kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya (Turel, 2010 dalam 
Sartika, 2014). 
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 Hipotesis 3 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa debt to equity ratio (DER) 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel debt to equity ratio (DER) 
menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,264 dengan probabilitas variabel sebesar 0,750 
diatas signifikansi 0,05 (5%) yang berarti 0,750 > 0,05. Meskipun hasil hipotesis ini konsisten 
dengan hasil penelitian Kuswanto dan Manaf (2015), tetapi hasil hipotesis ini tidak sesuai dengan 
logika teori bahwa pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangannya 
karena adanya risiko keuangan yang tinggi (Dewi dan Jusia, 2013). Hasil hipotesis ini  
mengindikasikan bahwa perusahaan yang tepat waktu maupun tidak tepat waktu dalam pelaporan 
keuangannya tidak menghiraukan informasi tentang debt to equity ratio. Dari hasil statistik 
deskriptif juga dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat debt to equity ratio (DER) cukup rendah 
yaitu 0,9562. Beberapa perusahaan yang memiliki tingkat debt to equity ratio (DER) yang tinggi 
dari rata-rata juga tetap menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, seperti 1) Multi Bintang 
Indonesia Tbk. dengan tingkat debt to equity ratio sebesar 3,03; 2) Delta Djakarta Tbk. dengan 
tingkat debt to equity ratio sebesar 1,75 dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan yang memiliki tingkat debt to equity (DER) yang tinggi tetap ingin menyampaikan 
laporan keuangannya dengan tepat waktu. 
 
 Hipotesis 4 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa current ratio (CR) berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel current ratio (CR) menunjukkan nilai 
koefisien regresi sebesar 0,203 dengan probabilitas variabel sebesar 0,603 diatas signifikansi 
0,05 (5%) yang berarti 0,603 > 0,05. Hasil hipotesis ini bertentangan dengan hasil penelitian 
Hilmi dan Ali (2008) dan dengan logika teori yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 
tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan 
yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal tersebut merupakan berita baik 
(good news) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tepat waktu 
menyampaikan laporan keuangannya. Hasil hipotesis ini mengindikasi bahwa perusahaan yang 
tepat waktu maupun tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya tidak menghiraukan 
informasi tentang current ratio. Dari hasil statistik deskriptif juga diketahui bahwa rata-rata tingkat 
current ratio (CR) yaitu 2,1442. Beberapa perusahaan yang memiliki tingkat CR yang tinggi dari 
rata-rata justru tidak tepat dalam menyampaikan laporan keuaangan, seperti 1) Delta Djakarta Tbk. 
dengan tingkat CR sebesar 6,42; 2) Mayora Indah Tbk. dengan tingkat CR sebesar 2,76 dan 
seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang 
tinggi, belum tentu menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

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

1. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 
perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. 

2. Kualitas auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 
perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. 

3. Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 
perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. 

4. Current ratio tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 
perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. 
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Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Sampel yang digunakan dapat ditambahkan kembali, tidak sebatas pada perusahaan food 

and beverage yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja. 
2. Menambahkan variabel baru yang mungkin berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan, karena dalam penelitian ini hanya menghasilkan nilai nagelkerke R 
Square yang cukup kecil yaitu sebesar 0,222 yang berarti variabilitas variabel dependen 
yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini hanya sebesar 22,2%. 
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