
1 

 

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN OPINI AUDIT TERHADAP 

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

YUWAN SAPUTRA 

090462201397 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja  

Ali Haji, Tanjungpinang 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Profitabilitas, Debt to Equity Ratio (DER), dan Opini Audit secara 

parsial maupun simultan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Sampel dari penelitian ini menggunakan 131 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 yang 

diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data mengenai tanggal ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan ke BAPEPAM dan data lainnya 

yang diperoleh melalui situs hompage Bursa Efek Indonesia 

www.idx.co.id. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan regresi logistik pada tingkat signifikansi 5 persen.  

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa secara parsial Profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, 

Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan, dan Opini tidak berpengaruh terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Secara simultan, 

Profitabilitas, Debt to Equity Ratio (DER), dan Opini Audit 

berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2010. 

 

Kata kunci: ketepatan waktu (timeliness), profitabilitas, debt to 

equity ratio (DER), dan opini audit. 

PENDAHULUAN 

Informasi tidak dapat dikatakan relevan jika tidak tepat 

waktu, informasi harus tersedia untuk pengambilan keputusan 

sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk 

mempengaruhi keputusan (Respati, 2001).  

Ketepatan waktu pelaopran informasi keuangan sangat dibutuhkan 

oleh pemakai informasi laporan keuangan. Seperti: Akuntan, 

manajer, dan analisi keuangan. Hal ini dikarenakan laporan 

keuangan merupakan unsur penting yang sangat dibutuhkan oleh 

pemakai informasi (user) untuk membuat keputusan informasi dan 

kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu 

http://www.idx.co.id/
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pelaporan keuangan akan  mempengaruhi nilai efek perusahaan atau 

keputusan investasi pemodal. 

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan 

perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. 

Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari 

pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan 

dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk 

membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. 

Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan 

kenaikan atau penurunan harga saham. 

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 Bapepam dan 

mengumumkan laporan kepada masyarakat. Apabila perusahaan-

perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam maka dikenakan sanksi 

administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang.  

Laporan keuangan dan pelaporan keuangan dianggap oleh pengguna 

utamanya, investor dan kreditor,  sebagai good news dan bad news. 

Good news, artinya informasi yang disajikan dianggap merupakan 

hal penting dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan 

kredit dan investasi. Adapun bad news maksudnya informasi yang 

disajikan tidak dapat memenuhi informasi kunci sehingga mereka 

memandang bahwa financial reporting masih berguna tetapi perlu 

diperbaiki. 

Bervariasinya hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

memotivasi peneliti untuk  menguji kembali apakah terdapat 

pengaruh antara profitabilitas, leverage (debt to equity) dan 

opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan yang Go 

Public wajib menyampaikan laporan keuangannya ke Bapepam. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menyajikan dalam suatu penelitian ilmiah dengan 

judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Opini Audit Terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tujuan Laporan Keuangan dan Pelaporan keuangan  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, paragraf 

7 (2009) menyatakan bahwa Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 
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Menurut SFAC Nomor 1 tentang Objective of Financial Reporting by 

Business Enterprises, tujuan pelaporan keuangan adalah: 

• Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, 

dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses 

pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit 

dan keputusan lain yang sejenis. 

• Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, 

dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai 

jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas 

dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, 

penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Menaksir 

aliran kas masuk (future cash flow) pada perusahaan. 

• Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas 

sumber daya tersebut dan perubahannya.  

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Hilmi dan  Ali (2008) menyatakan bahwa ketepatan waktu adalah 

kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan 

atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. 

Ketepatan waktu terdiri dari dua cara, yatu: (1) ketepatan 

waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan 

dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan 

(2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu 

pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. 

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 Bapepam Nomor VIII.G.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/1996 tentang 

Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. 

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 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 perusahaan. Namun sejak tanggal 

30 September 2003,  Bapepam semakin memperketat peraturan 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. Dan dalam peraturan 
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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. 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan dasar perusahaan untuk 

menghasilkan laba (profit) dari aktiva-aktiva perusahaan, 

sebelum ada pengaruh dari pajak dan leverage (Brigham dan 

Houston, 2006:109).  

Salah satu rasio profitabilitas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah return on assets (ROA).  

Menurut Malayu Hasibuan (2006) dalam Wandasari (2010), ROA 

adalah dimana rasio ini merupakan perbandingan antara laba 

bersih sebelum pajak (earning before tax) dengan  toal aktiva  

atau aset  (total asset) dimana persentase rasio ini 

dinyatakan oleh rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
EBIT

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  

Dengan semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik pula 

kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk 

memberikan  informasi tersebut pada pihak lain yang 

berkepentingan.  Sehingga dapat dikatakan bahwa profit merupakan 

berita baik (good news) bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

berita baik tidak akan menunda penyampaian informasi.  

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Leverage 

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

pihak luar atau berapa hutang yang digunakan perusahaan 

(Atmaja, 2008:415).  

Salah satu rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah debt to equity. Rasio  debt to equity  juga dikenal sebagai 

rasio  financial leverage. Agar dapat menilai sejauh mana 

perusahaan menggunakan uang yang dipinjam, kita dapat menggunakan 

rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) dihitung hanya 

dengan membagi total utang perusahaan (termasuk kewajiban jangka 

pendek) dengan ekuitas pemegang saham ( 

Rumus rasio Debt to equity ratio yang digunakan (Raharjaputra 

2009:200) 
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𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Hutang

Total Ekuitas
  

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar suatu 

perusahaan tergantung kepada hutang dalam membiayai aktiva 

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi 

berarti sanagt tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai 

aktivanya, sedangkan perusahaan yang mempunyai leverage 

rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal 

sendiri (Wild dan Subraramanyam 2009:46).  

Dengan demikian semakin tingginya debt to equity ratio  

mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan.  Tingginya 

resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan  

tersebut tidak  bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa 

pokok  maupun bunganya. 

Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa  perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan kesulitan keuangan  

dianggap berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan 

dimata  publik.  

H2 :  Leverage berpengaruh negatif terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Opini Audit 

Arens dan Leobbecke (2003) mendefinisikan pemeriksaan 

(auditing) adalah sebagai suatu proses yang ditemmpuh oleh 

seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun 

dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur 

dari suatu entitas atau kesatuan usaha untuk 

mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari 

informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Pihak yang melakukan pemeriksaan disebut dengan 

auditor.  

Auditor merupakan pihak yang independen didalam pemeriksaan 

laporan keuangan suatu perusahaan, yang akan memberikan opini atas 

laporan keuangan yang diauditnya. Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) mengharuskan pembuatan laporan setiap kali kantor akuntan 

publik dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan audit hanya 

dibuat jika audit benar-benar dilakukan.  

Menurut Agoes (2004), opini yang dapat diberikan atas asersi 

manajemen dari perusahaan yang diaudit dikelompokkan 

menjadi: 

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) 
Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas 

tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di 

Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan audit 

bentuk baku. 
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b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelas 

(unqualified opinion with explanatory language) 

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahakan 

suatu paragraf penjelas dalam laporan auditor, meskipun tidak 

mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan 

auditan. Ketika auditor menyimpulkan bahwa terdapat 

ketidakpastian akan kelangsungan hidup perusahaan, maka suatu 

laporan audit wajar tanpa syarat dengan suatu paragraf penjelas 

harus diterbitkan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan 

keuangan. 

c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) 
Pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan akibat 

dari pembatasan lingkup audit atau kegagalan dalam mematuhi 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan wajar dengan 

pengecualian hanya dapat diterbitkan pada saat auditor 

menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara 

wajar. 

d. Pendapat Tidak Wajar (adverse opinion) 
Pendapat tidak wajar digunakan saat auditor percaya bahwa 

secara material keseluruhan laporan keuangan telah disajikan 

secara tidak wajar sehingga laporan keuangan tersebut tidak 

menyajikan posisi keuangan atau hasil usaha dan arus kas yang 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion) 
Laporan audit yang tidak memberikan pendapat diterbitkan 

pada saat auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa 

laporan keuangan yang diauditnya telah disajikan secara wajar. 

Kewajiban untuk menolak memberikan pendapat akan timbul jika 

terdapat pembatasan lingkup audit atau terdapat hubungan yang 

tidak independen menurut Kode Etik Profesional antara auditor 

dengan kliennya. Situasi ini mencegah auditor untuk mengeluarkan 

pendapat pada suatu masalah kelangsungan hidup perusahaan. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel  dummy.  Kategori 

perusahaan yang mendapat  unqualified opinion diberi nilai 1 dan 

kategori perusahaan yang mendapat opini selain unqualified opinion 

diberi nilai 0. 

Allintina (2010) mengatakan publikasi laporan keuangan 

melalui media masa akan mempengaruhi keputusan berinvestasi 

para calon investor. Hal ini disebabkan informasi yang 

terkandung di dalam laporan keuangan dianggap berita terbaru 

mengenai keadaan perusahaan di pasar modal.  

Informasi yang berisi berita baik (good news), seperti 

profitabilitas meningkat, kinerja manajemen efektif dan efisien, 

serta pemberi opini unqualified opinion, akan menarik minat calon 

investor untuk melakukan investasi. 

H3 :  Opini audit berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 
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METODE PENELITIAN 

Dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dipilih sebanyak 133 perusahaan periode 2010. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling,terdapat 2 perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan 

data sehingga jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 131 perusahaan. Berdasarkan sumbernya data 

ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui situs 

homepage Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id, data 

laporan keuangan yang telah diringkas ke dalam Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) dan data pelaporan keuangan perusahaan 

dari BAPEPAM yang diperoleh melalui situs hompage Bapepam yaitu 

www.bapepam.go.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data tahun 2010, hal ini dikarenakan keterbatasan ketersediaan 

data mengenai tanggal palaporan keuangan perusahaan di Bapepam 

dan sampai pada saat penelitian ini diteliti Bapepam hanya 

mempublikasikan laporan keuangannya untuk tahun 2011 yang mana 

berisi data perusahaan yang tepat waktu dan tidak tepat waktu 

untuk tahun 2010.  

Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan 

proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga 

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi pada umumnya 

digunakan oleh penulis untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang utama. 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varians, dan range statistik (Ghozali, 2006). 

Uji Regresi Logistik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu model dan 

data diuji dengan menilai kelayakan model regresi, menilai 

keseluruhan model (overall model fit), dan menguji koefisien model 

regresi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi 

logistik (logit). Model regresi ini dipilih karena data di dalam 

penelitian ini berupa data nominal dan data rasio.  

Dalam teknik analisi penelitian ini tidak melakukan uji normalitas 

data. 

Menurut Ghozali (2006) logistic regression tidak memerlukan 

asumsi normalitas pada variabelnya. Asumsi multivariate 

normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel 

bebasnya merupakan campuran antar kontinyu (metrik) dan 

kategorikal (non-metrik). 

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

sebagai berikut: 

Ln 
TL

1 − TL
= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ϵ 

Dimana: 

Ln 
TL

1−TL
 = Ketepatan waktu pelaporan keuangan 

http://www.idx.co.id/
http://www.bapepam.go.id/
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α   = Konstanta 

X1  = Profitabilitas 

X2  = Leverage (debt to equity ratio) 

X3  = Opini Audit 

ϵ  = error / variabel pengganggu 

Analisis pengujian hitotesis dengan regresi  logistic  dilakukan 

dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Tingkat signifikasi (α) yang digunakan sebesar 5% 
b. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada 

signifikasi 0,05, yaitu dengan melihat nilai signifikansi. 

Apabila nilai sigifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis 

ditolak dan jika signifikasi kurang dari 0,05 maka hipotesis 

diterima. 

Adapun yang harus diperhatikan dalam persamaan regresi logistik 

adalah sebagai berikut: 

Uji  Hosmer and Lemeshow Test (Goodness-of-Fit-Test) 

Pengujian ini bertujuan menguji ketepatan dan kecakupan data pada 

model regresi logistic. Apabila nilai probabilitas kurang dari 

0,05 maka model regresi logistic tidak menunjukan kecakupan data, 

bila nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka model regresi 

logistik menunjukan kecakupan data. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

Ho = model logistic menentukan kecukupan data (fit) 

Ha = model logistic tidak menunjukkan kecukupan data (fit) 

Omnibus Test of Model Coefficient (pengujian simultan). 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel 

independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel 

dependennya yaitu ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. 

Ho: β1=β2=β3=0 : Profitabilitas, Leverage dan Opini audit secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelporan 

laporan keuangan. 

Ha: β1≠β2≠β3=0  : Profitabilitas, Leverage dan Opini audit secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

laporan keuangan. 

Model Summary 

Model summary dalam regresi logistik sama dengan pengujian R2 pada 

persamaan regresi linear. Tujuan dari model summary adalah untuk 

mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen yang 

terdiri dari Profitabilitas, Leverage dan Opini audit mampu 

menjelaskan variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan 

laporan keuangan. 

Pengujian individual / Pengujian koefisien Regresi 
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Uji koefisien Regresi pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).  

Dalam hal ini, apakah variabel Profitabilitas, Leverage dan Opini 

audit benar-benar berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Dalam pengujian koefisien regresi  perlu memperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut : 

a. Tingkat signifikasi (α) yang digunakan sebesar 5 persen 

(0,05).  

b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada 
signifikansi  p-value (probabilitas value). Jika  p-value >  

α, maka hipotesis alternatif ditolak, sebaliknya jika  p-

value <  α maka hipotesis alternatif diterima. 

PEMBAHASAN HASIL 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif untuk  variabel leverage dan 

profitabilitas untuk perusahaan yang tepat waktu dan perusahaan 

yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan 

perusahaan maupun secara keseluruhan disajikan dalam tabel 4. 

berikut: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Profitabilitas 131 -.60 .90 .0847 .16752 

Leverage 131 -10.34 18.28 1.2650 2.78411 

Valid N (listwise) 131     

Sumber data diolah dari SPSS 21 

 

Sedangkan variabel Opini Audit tidak dimasukkan dalam perhitungan 

statistik deskriptif karena variabel ini merupakan skala nominal. 

Skala nominal merupakan skala pengukuran kategori atau 

sekelompok dari suatu subyek (Ghozali, 2006). 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa obyek penelitian sebanyak 

131 perusahaan yaitu yang terdiri dari 106 perusahaan tepat waktu 

dan 25 perusahaan tidak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang tepat waktu melaporkan laporan keuangannya ke 

Bapepam lebih banyak dibandingkan perusahaan yang tidak tepat 

waktu dalam melaporkan laporan keuangannya. 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (mean) untuk 

variable Profitabilitas pada perusahaan yang tepat waktu lebih  

besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tepat waktu. 

Sedangkan untuk variabel leverage di mana rata-rata (mean) 

perusahaan tidak tepat waktu sedikit lebih besar dbandingkan 

perusahaan yang tepat waktu. Sedangkan secara keseluruhan  

diperoleh hasil bahwa variable profitabilitas memiliki rata-rata 

(mean) sebesar 0,0847 dan standar deviasi sebesar 0,16752. 
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variable Leverage memiliki nilai rata-rata  (mean) sebesar 1,2650 

dan standar deviasi sebesar 2,78411. 

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow (Goodness of fit test) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji ketepatan atau kecukupan 

data pada model regresi logistik. Dengan menggunakan tingkat 

probabilitas 5% (α= 0,05) artinya apabila hasil pengujian 

menunjukkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ho 

diterima dan apabila hasil pengujian menunjukkan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima. Pada tabel 

4.2 terlihat bahwa besarnya nilai statistik   Hosmer and Lemeshow   

Goodness of fit test sebesar 4,556 dengan probabilitas 

signifikansi 0,804 yang nilainya di atas 0,05. 

 

Tabel 4.2 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 4.556 8 .804 

Karena angka probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. Hal ini berarti 

model regresi layak dipakai untuk analisa selanjutnya, karena 

tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi 

dengan klasifikasi yang diamati, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi logistik yang digunakan telah memenuhi 

kecukupan data (fit). 

Hasil Uji Omnibus Test Of Model Coefficient (Pengujian Simultan) 

Hasil Omnibus Test Of Model Coefficient dapat dilihat pada tabel 

4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

Sumber data diolah dari SPSS 21 

 

Dari pengujian regresi logistik dengan melihat tabel 4.3 diketahui 

nilai Chi-Square sebesar 31,643 dengan  degree of freedom= 3. 

Adapun tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya lebih 

kecil dari 0,05. Maka Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dengan signifikan 5%  variable Profitabilitas, Debt to 

Equity Ratio, dan Opini audit secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Model Summary 

 

 Chi-

square 

df Sig. 

Step 1 

Step 31.643 3 .000 

Block 31.643 3 .000 

Model 31.643 3 .000 
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Hasil model summary dapat kita lihat pada tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Model Summary 

 

Step -2 Log 

likelihoo

d 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerk

e R Square 

1 96.065a .215 .345 

a. Estimation terminated at iteration 

number 20 because maximum iterations 

has been reached. Final solution cannot 

be found. 

Sumber data diolah dari SPSS 21 

 

Dari hasil pengolahan data dengan metode regresi logistik 

diketahui bahwa uji model -2Log Likelihood menghasilkan sebesar 

96,065 dari koefisien determinasi yang dilihat dari Negelkerke R 

Square adalah 0,345. Artinya adalah variabel independen yaitu 

Profitabilitas, Debt to Equity Ratio, dan Opini Audit mampu 

menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan sebesar 34,5%  sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 65,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikut 

sertakan dengan model. 

Pengujian Individual / Pengujian Koefisien Regresi  

Pengujian individual dalam logistik sama dengan uji “t” pada 

regresi linier. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara individu mamapu mempengaruhi variabel 

dependen. 

Tabel 4.5 

Pengujian Regresi Logistik 

 

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

Step 

1a 

ROA 8.412 2.692 9.765 1 .002 4500.677 

DER -.322 .133 5.879 1 .015 .725 

OpiniAu

dit(1) 

22.535 11347.874 .000 1 .998 6118961779.

042 

Constan

t 

1.428 .336 18.040 1 .000 4.172 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, DER, OpiniAudit. 

Sumber data diolah dari SPSS 21 

 

Variabel konstan model regresi  logistik  mempunyai koefisien 

sebesar 1,428 yang berarti jika variabel lain dianggap tetap maka 

ketepatan waktu pelaporan laporan kekuangan mengalami kenaikan 

sebesar 1,428 satuan. 
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Variabel Profitabilitas yang dihitung dengan ROA mempunyai 

koefisien positif sebesar 8,412 yang berari setiap kenaikan satu 

(1) pada ROA akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan laporan 

keuangan sebesar 8,412 satuan dengan asumsi variabel lain tidak 

dilakukan atau sama dengan nol (0). 

Variabel DER dihitung dengan total hutang dibagi dengan total 

ekuitas mempunyai koefisien negatif sebesar 0,322 yang berarti 

setiap penurunan satu (1) pada DER akan mengalami kenaikan 

ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan sebesar 0,322 satuan 

dengan asumsi variabel lainnya tidak dilakukan atau sama dengan 

nol (0). 

Variabel opini audit dihitung dengan menggunakan variabel  dummy 

jika mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian  (Unqualified 

Opinion) mendapatkan skor 1 dan apabila mendapatkan opini audit 

selain wajar tanpa pengecualian  (Non Unqualified Opinion) akan 

mendapatkan skor 0. Opini audit mempunyai koefisien positif 

sebesar 22,535 yang berari setiap kenaikan satu (1) pada opini 

audit akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan 

sebesar 22,535 satuan dengan asumsi variabel laintidak dilakukan 

atau sama dengan nol (0). 

a. Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

Ho1 = Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

Ha1= Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Dari hasil pengujian parsial (individu) yang dilakukan dalam 

penelitian dapat dilihat dari tabel 4.5 diatas bahwa variabel 

Profitabilitas memiliki nilai wald sebesar 9,765 dari signifikansi 

sebesar 0,002. Adapun koefisien regresi logistik untuk variabel 

profitabilitas positif yaitu 8,412 dari hasil tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa signifikansi dari variabel profitabilias 

lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 

sebesar 5% (0,002<0,05) sehingga Ho1 yang menyatakan bahwa 

Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan gagal diterima dan Ha1 yang menyatakan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan dapat diterima. Kesimpulan tersebut 

berarti bahwa  Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. 

b. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. 

Ho2 = Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keungan. 

Ha2= Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 
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Dari hasil pengujian parsial (individu) yang dilakukan dalam 

penelitian dapat dilihat dari tabel diatas bahwa variabel DER 

memiliki nilai wald sebesar 5,879 dari signifikansi sebesar 0,015. 

Adapun koefisien regresi logistik untuk variabel DER negatif yaitu 

0,322 dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

signifikansi dari variabel DER lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 5% (0,015<0,05) 

sehingga Ho2 yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan gagal 

diterima. Sedangkan Ha2 yang menyatakan bahwa DER berpengaruh 

negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan dapat 

diterima. Kesimpulan tersebut berarti bahwa Debt to Equity Ratio 

berpengaruh secara negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan 

laporan keuangan. 

c. Pengaruh Opini Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Ho3 = Opini Audit tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

Ha3 = Opini Audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Dari hasil pengujian parsial (individu) yang dilakukan dalam 

penelitian dapat dilihat dari tabel diatas bahwa variabel opini 

audit memiliki nilai wald sebesar 0,000 dari signifikansi sebesar 

0,998. Adapun koefisien regresi logistik untuk variabel opini 

audit positif yaitu 22,535 dari hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa signifikansi dari variabel opini audit lebih 

besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 5% 

(0,998>0,05) sehingga Ho3 yang menyatakan bahwa opini audit tidak 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan 

keuangan dapat diterima. Sedangkan Ha3 yang menyatakan bahwa opini 

audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan 

laporan keuangan gagal diterima. Kesimpulan tersebut berarti bahwa  

Opini Audit tidak berpengaruh secara positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan laporan keuangan. 

Dengan demikian hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan, Debt to Equity Rasio berpengaruh 

negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan opini 

audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil pengujian dengan regresi logistik menunjukkan bukti 

empiris bahwa secara simultan atau bersamaan profitabilitas, 

leverage dan opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2010. Secara individual atau parsial 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia pada tahun 2010, leverage berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2010, dan opini audit tidak berpengaruh secara positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. 

Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan 

saran-saran yang dapat dilakukan untuk penelitian mendatang, 

yaitu: 

1. Memperluas penelitian dengan menambah sampel penelitian dari 
seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

dan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil 

yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasi dan akan 

lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka 

panjang. 

2. Menambah variabel-variabel lain  yang diduga mempengaruhi 
ketepatan waktu pelaporan keuangan seperti kualitas sistem 

pengendalian intern, likuiditas, ukuran perusahaan, 

kepimilikan pihak dalam perusahaan, kepemilikan pihak luar 

perusahaan, audit delay, dan peranan audit internal 

perusahaan. 
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LAMPIRAN 

 

 

LAMPIRAN A : Descriptive Statistics 

 

Statistik Deskriptif Perusahaan Tepat Waktu  
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 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. 

Deviation 

Varian

ce 

Profitabili

tas 

106 -.60 .90 .1050 .17573 .031 

Leverage 106 -10.34 9.38 .7813 1.94956 3.801 

Valid N 

(listwise) 

106      

 

Statistik Deskriptif Perusahaan Tidak Tepat Waktu 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. 

Deviation 

Varian

ce 

Profitabili

tas 

25 -.29 .09 -.0012 .08599 .007 

Leverage 25 .04 18.28 3.3160 4.46570 19.942 

Valid N 

(listwise) 

25      

 

Statistik Deskriptif Perusahaan Secara Keseluruhan 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. 

Deviation 

Varian

ce 

Profitabili

tas 

131 -.60 .90 .0847 .16752 .028 

Leverage 131 -10.34 18.28 1.2650 2.78411 7.751 

Valid N 

(listwise) 

131      

 

LAMPIRAN B : Logistic Regression 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percen

t 

Selected 

Cases 

Included in 

Analysis 

131 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 131 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 131 100.0 

a. If weight is in effect, see 

classification table for the total number 

of cases. 

 

Dependent Variable 

Encoding 

Original 

Value 

Internal 

Value 

Tidak Tepat 

Waktu 

0 

Tepat Waktu 1 

 

Categorical Variables Codings 
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 Frequen

cy 

Parameter 

coding 

(1) 

Opini 

Audit 

Selain Wajar Tanpa 

Pengecualian 

8 1.000 

Wajar Tanpa 

Pengecualian 

123 .000 

 

Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 Ketepatan Waktu Percentag

e Correct 

 

Tidak 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Step 

0 

Ketepatan 

Waktu 

Tidak Tepat 

Waktu 

0 25 .0 

Tepat Waktu 0 106 100.0 

Overall Percentage   80.9 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

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

Step 

0 

Consta

nt 

1.445 .222 42.213 1 .000 4.240 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 

0 

Variabl

es 

ROA 8.192 1 .004 

DER 16.896 1 .000 

OpiniAudi

t(1) 

2.010 1 .156 

Overall 

Statistics 

25.498 3 .000 

 

Block 1: Method = Enter 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-

square 

df Sig. 

Step 

1 

Step 31.643 3 .000 

Bloc

k 

31.643 3 .000 

Mode

l 

31.643 3 .000 

 

Model Summary 
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Step -2 Log 

likelihoo

d 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerk

e R Square 

1 96.065a .215 .345 

a. Estimation terminated at iteration 

number 20 because maximum iterations 

has been reached. Final solution cannot 

be found. 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 4.556 8 .804 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 Ketepatan Waktu = 

Tidak Tepat Waktu 

Ketepatan Waktu = 

Tepat Waktu 

Total 

Observed Expected Observed Expected 

Step 

1 

1 8 8.773 5 4.227 13 

2 6 4.238 7 8.762 13 

3 3 3.257 10 9.743 13 

4 3 2.563 10 10.437 13 

5 3 2.111 10 10.889 13 

6 2 1.645 11 11.355 13 

7 0 1.261 13 11.739 13 

8 0 .749 13 12.251 13 

9 0 .376 13 12.624 13 

10 0 .026 14 13.974 14 

 

 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 Ketepatan Waktu Percentag

e Correct 

 

Tidak 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Step 

1 

Ketepatan 

Waktu 

Tidak Tepat 

Waktu 

6 19 24.0 

Tepat Waktu 3 103 97.2 

Overall Percentage   83.2 

a. The cut value is .500 

 

 

Variables in the Equation 

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

Step 

1a 

ROA 8.412 2.692 9.765 1 .002 4500.677 

DER -.322 .133 5.879 1 .015 .725 
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OpiniAudi

t(1) 

22.535 11347.8

74 

.000 1 .998 611896177

9.042 

Constant 1.428 .336 18.040 1 .000 4.172 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, DER, OpiniAudit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


