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ABSTRAK 

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MANAJEMEN LABA, 

FINANCIAL DISTRESS, KOMPLEKSITAS OPERASI DAN OPINI AUDIT 

TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN  

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020) 

 

Oleh : 

 

DWI RAHMAYATI 

11673201532 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

institusional, manajemen laba, financial distress, kompleksitas operasi dan opini 

audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. Pengambilan 

sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan didapat sebanyak 40 Perusahaan dengan 4 tahun 

pengamatan (160 observasi). Teknik Analisis dilakukan dengan teknik analisis 

regresi logistik dengan bantuan Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional, manajemen laba, financial distress dan 

kompleksitas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Sedangkan opini audit berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil uji McFadden R-Squared 

menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen adalah sebesar 15,04% dan sedangkan sebesar 84.96% sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain.  

 

Kata kunci : Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Institusional, 

Manajemen Laba, Financial Distress, Kompleksitas Operasi, Opini Audit.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan tentu akan melakukan berbagai macam hal untuk tetap 

mempertahankan kelangsungan usahanya seiring semakin meningkatnya 

persaingan usaha yang terjadi. Namun di dalam pelaksanaannya, kebutuhan akan 

pendanaan menjadi salah satu dari sekian banyak kendala yang sering dihadapi oleh 

perusahaan. Keterbatasan sumber daya perusahaan dan keterbatasan akses kepada 

perbankan untuk memperoleh tambahan dana mengakibatkan perusahaan perlu 

mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu alternatif yang 

dapat dipertimbangkan oleh perusahaan yakni dengan melakukan perubahan status 

dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham 

kepada publik (Go Public) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.  

Initial Public Offering (IPO) atau go public atau penawaran umum perdana 

merupakan istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk 

menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk 

saham atau efeknya kepada masyarakat secara luas dengan tujuan memberikan 

masukan dana kepada emiten, baik untuk kegiatan lainnya, yang diinginkan oleh 

emiten tersebut (Dintha dan Supriatna, 2019). Keputusan Go Public merupakan 

keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan setelah mempertimbangkan 

berbagai manfaat dan konsekuensinya. Berdasarkan panduan go public yang di 

terbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang memutuskan untuk menjual 
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sahamnya kepada masyarakat selain dapat memperoleh sumber pendanaan baru, 

perusahaan juga mendapatkan beberapa manfaat lain, seperti memberikan 

keunggulan kompetitif untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kemampuan 

Going Concern dan citra perusahaan, dll. Namun, disisi lain perusahaan juga harus 

memikul konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut, salah satunya yaitu 

konsekuensi terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan kewajiban untuk 

mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku (www.idx.co.id).  

Perusahaan go public memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan 

laporan keuangannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Bursa Efek 

Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) atau dahulu dikenal dengan Bapepam 

dan LK telah mewajibkan setiap perusahaan yang telah listing di Bursa Efek 

Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan, baik mengenai 

penyampaian laporan keuangan berkala maupun laporan tahunan perusahaannya. 

Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala telah diatur dalam Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan Nomor : KEP-

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

Perusahaan Publik. Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala 

khususnya mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan telah diatur di 

dalam lampirannya, yaitu Bapepam Nomor X.K.2 pada poin 2.c. yang menjelaskan 

bahwa  laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan 

diumumkan kepada masyarakat luas paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan (www.ojk.go.id). 
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Namun, adanya peraturan tersebut tidak membuat seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia mematuhi kewajiban tersebut. Terbukti dari tahun 

ke tahun, ada saja perusahaan yang melewati batas waktu di dalam menyampaikan 

laporan keuangan tahunannya. Berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh 

BEI yang menjadi sumber pemberitaan pada tahun 2018 hingga 2021 di beberapa 

situs berita online seperti Investasi Kontan; market.bisnis.com; cnnindonesia.com; 

dan Liputan6.com yang memuat pemberitaan mengenai puluhan perusahaan publik 

yang masih belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan 

pelaporan keuangan serta pembayaran denda atas keterlambatan penyerahan 

laporan keuangan tahunan sehingga BEI menjatuhi berbagai sanksi atas tindakan 

tersebut. 

Fenomena diatas membuktikan bahwa tidak seluruh perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat memenuhi kewajibannya didalam 

penyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu. Padahal, ketepatan 

waktu pelaporan keuangan sangat dibutuhkan oleh investor untuk melakukan 

analisis atas modal yang telah atau akan ditanamkan pada suatu perusahaan (Ismail 

dkk., 2014). 

Timeliness (ketepatan waktu) dalam penyampaian laporan keuangan 

merupakan aspek yang penting dalam menyediakan informasi yang relevan bagi 

penggunanya. Informasi keuangan dikatakan memiliki unsur ketepatan waktu 

ketika informasi tersebut tersedia bagi para penggunanya untuk mengambil 
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keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi 

keputusan (Kieso dkk., 2014:36).  

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia selaku pihak-pihak yang 

memiliki kewenangan mengenai ketidakpatuhan tersebut tentu telah menyediakan 

sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban didalam 

menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Sanksi yang diberikan Otoritas Jasa 

Keuangan atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan tertuang 

dalam pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1995 tentang 

penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 (www.ojk.go.id).  

Sedangkan sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai 

lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia tercantum dalam Keputusan 

Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-

H: Tentang Sanksi disebutkan bahwa bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat 

menyampaikan Laporan Keuangan akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan 

tertulis I, peringatan tertulis II, peringatan tertulis III, hingga suspensi, apabila 

Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan 

Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan 

namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda (www.idx.co.id).  

Berikut adalah rangkuman data atas sanksi keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan dan atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan 
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penyampaian laporan keuangan tahunan emiten periode 2017- 2020 berdasarkan 

pengumuman yang di publikasi oleh BEI setiap tahunnya. 

Tabel 1.1 Jumlah Keterlambatan dan Sanksi atas Keterlambatan 

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Auditan 

No 

Tahun 

Laporan 

Keuangan 

Tanggal 

Pemantauan 

Bursa 

Jumlah 

Keterlambatan 

(emiten) 

Sanksi 

1 2017 

Per 2 April 2018 70  Peringatan tertulis I 

Per 30 April 2018 34 
Peringatan tertulis II dan 

denda Rp 50.000.000 

Per 30 Mei 2018 26 
Peringatan tertulis III dan 

denda Rp 150.000.000 

Per 29 Juni 2018 10 

Penghentian sementara / 

suspensi perdagangan efek 

dipasar reguler & tunai 

2 2018 

Per 1 April 2019 64  Peringatan tertulis I 

Per 30 April 2019 24 
Peringatan tertulis II dan 

denda Rp 50.000.000 

Per 30 Mei 2019 15 
Peringatan tertulis III dan 

denda Rp 150.000.000 

Per 29 Juni 2019 10 

Penghentian sementara / 

suspensi perdagangan efek 

dipasar reguler & tunai 

3 2019 

Per 2 Juni 2020 64  Peringatan tertulis I 

Per 30 Juni 2020 42 
Peringatan tertulis II dan 

denda Rp 50.000.000 

Per 30 Juli 2020 30 
Peringatan tertulis III dan 

denda Rp 150.000.000 

Per 29 Agustus 

2020 
26 

Penghentian sementara / 

suspensi perdagangan efek 

dipasar reguler & tunai 

4 2020 Per 31 Mei 2021 88 Peringatan tertulis I 
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Per 30 Juni 2021 52 
Peringatan tertulis II dan 

denda Rp 50.000.000 

30 Juli 2021 47 
Peringatan tertulis III dan 

denda Rp 150.000.000 

29 Agustus 2021 

 
36 

Penghentian sementara / 

suspensi perdagangan efek 

dipasar reguler & tunai 

Sumber: www.idx.co.id, Data Olahan 2021 

 

Dikeluarkannya sanksi tersebut mencerminkan bahwa pihak pembuat 

peraturan (regulator) sangat serius menanggapi kasus ketidakpatuhan dalam 

penyampaian laporan keuangan. Namun sanksi administrasi berupa teguran tertulis, 

denda, penghentian sementara hingga perpanjangan suspensi perdagangan efek 

tersebut kepada perusahaan  nyatanya masih belum membuat seluruh emiten dapat 

menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan cepat atau 

lambatnya perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik. 

Penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatwaktuan 

perusahaan go public di dalam melaporkan atau menyampaikan laporan 

keuangannya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Seperti yang 

dilakukan oleh Isani dan Ekowati (2016) dalam penelitiannya yang 

mengindikasikan bahwa dengan kepemilikan institusional yang lebih kecil maka 

akan mempercepat ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan 

hasil yang didapatkan oleh Narayana dan Yadnyana (2017) menunjukkan  

http://www.idx.co.id/
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kepemilikan institusional berpengaruh positif pada ketepatwaktuan publikasi 

laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

institusional akan meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

institusional terhadap keputusan serta tindakan yang dilakukan manajemen 

sehingga dapat mendorong tercapainya suatu kontrak keagenan yang efisien dan 

mendukung sinergi dalam perusahaan untuk meningkatkan kualitasnya dalam 

penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. 

Hasil berbeda didapatkan oleh Budiasih dan Saputri (2014) dalam 

penelitiannya yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fauziah dkk.(2020) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan 

persentase kepemilikan institusional yang besar maupun kecil sama-sama memiliki 

tanggungjawab dan keinginan melakukan pelaporan keuangannya secara tepat 

waktu. Besar kecilnya kepemilikan institusional sebuah perusahaan tidak 

memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

Dyer dan McHugh (1975) dalam Seni dan Mertha (2015) melakukan 

penelitian untuk menemukan alasan-alasan penundaan publikasi laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan Australia. Hasil penelitian mendukung hipotesisnya bahwa 

terbukti adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara keterlambatan sebuah 

perusahaan dengan prospek perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Seni dan Mertha (2015) menunjukkan beberapa 

temuan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian Dyer dan McHugh (1975) 



 

8 
 

tersebut, yaitu manajemen laba bertanda negatif yang membuktikan bahwasanya 

emiten dapat memiliki kemungkinan terlambat dalam melakukan pelaporan 

keuangannya apabila manajemen labanya meningkat.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isani dan Ekowati (2016) 

menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan yang memberikan makna bahwa pada hanya sebagian 

perusahaan keputusan untuk melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba 

akan memiliki peluang yang lebih tinggi terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Hasil lainnya didapatkan oleh Noviansyah (2017) dimana manajemen 

laba tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

sehingga tinggi rendahnya tingkat manajemen laba tidak mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan.  .  

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan bisa terjadi karena adanya 

berita buruk dalam laporan keuangan, salah satunya berkaitan dengan kesulitan 

keuangan (financial distress). Narayana dan Yadnyana (2017) didalam 

penelitiannya menemukan peningkatan financial distress memberi pengaruh 

terhadap penurunan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Rosyida (2014) 

melakukan pengidentifikasian financial distress dengan menggunakan kriteria 

perusahaan mengalami financial distress jika 2 tahun menderita laba bersih negatif 

dan tidak melakukan pembayaran deviden selama lebih dari satu tahun. Hasil 

penelitian tersebut menemukan bahwa financial distress berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan 
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cenderung terlambat dalam menyerahkan laporan keuangannya. Penelitian yang 

dilakukan Budiasih dan Saputri (2014) dengan menggunakan ratio gearing untuk 

memprediksi financial distress menemukan tidak adanya pengaruh terhadap 

kecepatan publikasi laporan keuangan.  

Penelitian mengenai faktor lain terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dilakukan oleh Suherdi (2018) yang menunjukkan hasil kompleksitas 

operasi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Artinya semakin tinggi tingkat kompleksitas operasi perusahaan maka semakin 

panjang pula waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan laporan 

keuangannya yang berpangaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Namun penelitian tersebut tidak didukung oleh  Saragih dan Gultom (2021) dalam 

penelitiannya yang menemukan bahwa kompleksitas operasi tidak mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

Selain faktor diatas, Dewi dan Pamudji (2013) dalam penelitiannya 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel opini audit terhadap 

ketepatan waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa opini unqualified opinion dari 

KAP mendorong perusahaan lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya 

dikarenakan manajemen melihat bahwa hasil opini audit unqualified opinion 

sebagai sebuah opini yang baik atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Tidak 

sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Rahayu (2017) menemukan opini auditor 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal 
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ini dapat terjadi karena opini auditor tidak menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

menyampaikan laporan keuangannya.  

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Syifa Isani 

dan Wiwik Hidajah Ekowati tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Kepemilikan 

Institusional dan Manajemen Laba Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan. Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Syifa 

Isani dan Wiwik Hidajah Ekowati yaitu dari segi objek serta penambahan variabel 

yang diteliti. Peneliti menambahkan variabel financial distress, kompleksitas 

operasi dan opini audit.  

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka peneliti akan menyusun 

skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba, 

Financial Distress, Kompleksitas Operasi dan Opini Audit Terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan 

yang dirumuskan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Perusahaan Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020? 
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2. Apakah manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020? 

3. Apakah financial distress berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020? 

4. Apakah kompleksitas operasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020? 

5. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan masalah yang telah dideskripsikan diatas, tujuan penelitian 

ini dimaksudkan:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2020. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah manajemen laba berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Perusahaan 
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Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2020. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah financial distress berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2020. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kompleksitas operasi 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2020. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah opini audit berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat : 

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai pertimbangan perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan 

secara tepat waktu.  

2. Bagi Investor, memberikan gambaran mengenai pengaruh faktor-faktor 

ketepatan waktu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 



 

13 
 

3. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan 

referensi sebagai mahasiswa lain dalam kajian berikutnya. 

4. Bagi peneliti, sebagai latihan penerapan disiplin ilmu dan pengalaman 

penelitian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar lebih sistematis da terarah dalam penyusunan laporan skripsi, penulis 

membagi dalam beberapa bab. Berikut adalah bab-bab yang disajikan: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan pengertian secara umum tentang topik 

masalah, penelitian-penelitian terdahulu, kemudian menguraikan 

konsep teori secara mendalam yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, dan diakhiri dengan kerangka berfikir yang menjadi 

dasar pola berfikir dalam melakukan penelitian, model penelitian.  

BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan 

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

definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data, 

serta pengujian hipotesis. 

BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan sesuai 

dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis yang 

diajukan, yang meliputi gambaran hasil penelitian, hasil yang 

diperoleh dari analisis data, pengujian terhadap hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V       PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil pengujian dan analisis yang 

dilakukan pada bab IV, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

diberikan sesuai dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori. 

2.1.1 Teori Kepatuhan. 

 Entienne (2011) berpendapat teori kepatuhan sebagai teori tindakan yang 

berorientasi pada tujuan yang dipengaruhi oleh beberapa motivasi yang beragam. 

Dalam studi regulasi, 'kepatuhan' mengacu pada kumpulan perilaku dan tanggapan 

sikap yang dibuat individu dan perusahaan terhadap peraturan. Arti kepatuhan 

dalam konteks regulasi adalah perilaku yang patuh pada kewajiban regulasi. Studi 

kepatuhan juga berusaha menjelaskan secara objektif niat dan sikap individu terkait 

kepatuhan dan ketidakpatuhan, sistem tingkat perusahaan dan proses manajemen 

dan konsekuensi kepatuhan aturan untuk pencapaian tujuan kebijakan (Drahos, 

2017:218). 

 Alasan mengapa orang melakukan atau tidak mematuhi kewajiban tertentu 

terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu  (Drahos, 2017:222) : 

a. Dimensi kepatuhan spontan adalah faktor yang akan mempengaruhi orang 

untuk mematuhi bahkan jika tidak ada pendidikan pemerintah dan kegiatan 

pendampingan, penanganan pengaduan, pemantauan, pemeriksaan dan 

penegakan telah diterapkan. 

1) Motif sosial dan ekonomi. 

  Adanya kontrol sosial atas kelompok sasaran yang akan 

mengendalikan sumber daya ekonomi dan sosial yang memotivasi 

kelompok sasaran. Jadi, sejauh mana individu atau bisnis yang diatur 
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memandang adanya biaya dan manfaat dari kepatuhan dan 

ketidakpatuhan bergantung pada apakah berbagai pihak lain melihat 

kepatuhan sebagai relevan atau tidak. 

2) Tingkat penerimaan peraturan. 

  Ini berkaitan dengan motif normatif individu yaitu komitmen 

mereka untuk mematuhi hukum karena melakukannya membantu 

mereka menyadari pemahaman normatif mereka tentang apa itu 

“melakukan hal yang benar”. Dimensi ini berkaitan dengan sejauh 

mana individu atau bisnis menerima tujuan kebijakan khusus dari 

rezim peraturan tertentu dan kewajiban yang sedang 

dipertimbangkan. Artinya, mereka dapat melihat bahwa itu 

ditujukan untuk secara efektif menangani masalah yang mereka 

setujui akan menjadi masalah jika tidak diatur. 

3) Menghormati hukum secara umum. 

  Ini adalah dimensi lain dari motif normatif. Di sini 

perhatiannya adalah apakah individu atau perusahaan berkomitmen 

untuk mematuhi hukum dan menghormati otoritas secara umum, 

terlepas dari apakah mereka setuju dengan rezim peraturan khusus 

dan kewajiban yang sedang dipertimbangkan. Beberapa orang akan 

ingin mematuhi hukum dan mematuhi otoritas resmi terlepas dari 

apakah mereka setuju dengan hukum tertentu karena mereka 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada legitimasi 

pemerintah dan hukum. 
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4) Adanya pengaruh non-resmi atas kepatuhan kelompok sasaran. 

  Motif ekonomi, sosial dan normatif untuk mematuhi atau 

tidak mematuhi 'diaktifkan' melalui perilaku dan sikap banyak 

individu, perusahaan dan organisasi yang mengelilingi setiap bisnis 

atau individu. 

b. Dimensi kepatuhan yang dipaksakan adalah berbagai aktivitas pemerintah 

yang mempengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan dan bagaimana mereka 

dirasakan oleh pemegang kewajiban. Ini termasuk pendidikan kepatuhan, 

kegiatan bantuan dan kegiatan untuk mencegah ketidakpatuhan. 

1) Risiko bahwa setiap pelanggaran aturan akan dilaporkan kepada 

pihak berwenang. 

2) Risiko inspeksi. 

3) Risiko deteksi. 

4) Selektivitas pemeriksaan dan deteksi oleh regulator. 

5) Risiko sanksi. 

6) Beratnya sanksi. 

 Teori mengenai kepatuhan juga diterapkan dalam penyampaian laporan 

keuangan. Lembaga pembuat aturan seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek 

Indonesia memberikan aturan-aturan kepada perusahaan publik untuk 

menyampaikan laporan keuangan dengan batas yang telah ditentukan. Tuntutan 

terhadap kepatuhan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di 

Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal, dan selanjutnya diatur Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
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Lembaga keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Kewajiban penyampaian 

Laporan Keuangan Berkala khususnya mengenai Penyampaian Laporan Keuangan 

tahunan telah diatur di dalam lampirannya, yaitu Bapepam Nomor X.K.2 

(www.ojk.go.id) 

 Peraturan tersebut dibuat dalam rangka upaya untuk mendorong perusahaan 

agar sesegera mungkin untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik. 

Adanya peraturan tersebut dilandasi oleh pentingnya posisi stakeholder sebagai 

pihak yang melakukan evaluasi serta melakukan pengambilan keputusan didasari 

oleh laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan. Perusahaan publik yang 

menyampaikan laporan keuangan dengan segera secara langsung telah mengikuti 

aturan-aturan yang berlaku (Annisa, 2016).  

2.1.2 Teori Keagenan  

 Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976), 

dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang 

atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu 

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada 

agen tersebut. Menurut Scott (2015:358) teori keagenan adalah suatu 

pengembangan dari teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen 

(pihak manajemen) bekerja atas nama prinsipal (investor). Teori agensi berisi 

hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu agen dan prinsipal, dimana investor 

atau pemilik perusahaan menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola 

perusahaan atas nama pemilik perusahaan. 

http://www.ojk.go.id/
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 Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya asimetri informasi 

(information asymmetry) antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang 

saham) sebagai prinsipal yang merupakan kondisi di mana prinsipal sebagai 

pemilik tidak mempunyai informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen dalam 

menjalankan dan pengambilan keputusan sehingga tidak mengetahui pasti 

bagaimana usaha agen dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. 

Agen yang secara langsung berhubungan dengan proses perusahaan mendapatkan 

informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal, hal ini dikarenakan prinsipal 

tidak mengetahui informasi tentang kinerja perusahaan secara langsung melainkan 

melalui agen. Untuk memperkecil asimetri informasi, maka pengelolaan 

perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan 

dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang 

berlaku (Aldrian Diliasmara, 2019).  

 Ketepatwaktuan penyampaian pelaporan keuangan ke publik diharapkan 

dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pemakai laporan 

keuangan. Pelaporan keuangan yang disampaikan dengan tepat waktu akan 

mengurangi kecurangan pihak agen sebagai pihak yang memiliki informasi yang 

lebih banyak dibandingkan dengan pihak prinsipal untuk memanipulasi data.  

2.1.3 Teori Signal 

 Signaling theory pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang 

menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat 

atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Menurut Brigham dan Houston 
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(2014:186) signaling Theory merupakan suatu perilaku manajemen perusahaan 

dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada 

prospek perusahaan untuk masa mendatang. Mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.  

 Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk 

(bad news). Signaling Theory membahas bagaimana seharusnya sinyal- sinyal 

(informasi) keberhasilan dan kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. 

Sinyal-sinyal (informasi) tersebut dapat diberikan melalui laporan keuangan 

perusahaan. Signaling theory menekankan pada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. 

Teori Sinyal menyatakan perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan 

memberikan sinyal pada pasar (Rafikaningsih dkk., 2020) . 

 Dengan demikian, perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan 

dengan segera akan meminimalisasi asimetri informasi sehingga sinyal-sinyal yang 

diberikan oleh manajemen dapat diterima dengan baik oleh pihak eksternal (Annisa, 

2016).  



 

21 
 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No.1 (2015:2) Laporan keuangan merupakan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana),catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya,informasi keuangan 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

Menurut Kasmir (2012:7) Laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini 

adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan 

perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan pada periode tertentu (untuk 

laporan laba rugi). Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting 

bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Di samping itu, banyak pihak yang 

memerlukan dan berkepentingan dengan terhadap laporan keuangan yang dibuat 

oleh perusahaan seperti pemerintah, investor, maupun para supplier.  

2.2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 1 (2015:3) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 
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kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan 

informasi : 

1. Aset 

2. Liabilitas 

3. Ekuitas 

4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik  

6. Arus kas 

Accounting Principles Board Statement No.4 mengklasifikasi tujuan 

laporan keuangan menjadi tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif, serta 

menempatkan mereka di bawah suatu kumpulan pembahasan. Tujuan-tujuan 

tersebut dapat diringkas sebagai berikut:  

1) Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi 

keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi 

keuangan. 

2) Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:  

a. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai 

sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar 

dapat:  
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1) Mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya;  

2) Menunjukkan pendanaan dan investasinya; 

3) Mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen-

komitmennya;  

4) Menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi 

pertumbuhannya. 

b. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai 

perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan 

bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba agar dapat:  

1) Menyajikan ekspektasi pengembangan dividen kepada 

para investor;  

2) Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam 

membayar kreditor dan pemasok, memberikan pekerjaan 

bagi karyawan- karyawannya, membayar pajak, dan 

menghasilkan dana untuk perluasan usaha; 

3) Memberikan informasi untuk perencanaan dan 

pengendalian kepada manajemen; 

4) Menyajikan profitabilitas jangka panjang. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan 

untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. 

d. Untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai 

perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. 
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e. Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap 

kebutuhan pengguna laporan. 

3) Tujuan kualitatif dari laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Relevansi, yang artinya pemilihan informasi yang memiliki 

kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada 

para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka. 

b. Dapat dimengerti, yang artinya tidak hanya informasi tersebut 

jelas, tetapi para pengguna juga harus dapat memahaminya. 

c. Dapat diverifikasi, yang artinya hasil akuntansi dapat didukung 

oleh pengukuran-pengukuran yang independen, dengan 

menggunakan metode- metode pengukuran yang sama. 

d. Netralitas, yang artinya informasi akuntansi ditujukan kepada 

kebutuhan umum dari pengguna, bukannya kebutuhan-

kebutuhan tertentu dari pengguna-pengguna yang spesifik. 

e. Ketepatan waktu, yang artinya komunikasi informasi secara 

lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau 

penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

f. Komparabilitas (daya banding), yang secara tidak langsung 

berarti perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan 

diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang 

diterapkan. 
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g. Kelengkapan, yang artinya adalah telah dilaporkannya seluruh 

informasi yang secara wajar memenuhi persyaratan dari tujuan 

kualitatif yang lain. 

2.2.2 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan  

Ketepatan waktu merupakan salah satu cara untuk mengukur transparansi 

dan kualitas pelaporan keuangan. Apabila perusahaan terlambat dalam 

mempublikasikan laporan keuangannya, besar kemungkinan tranparansi dari 

laporan keuangan tidak baik adanya. Timeliness (ketepatan waktu) dalam 

penyampaian laporan keuangan merupakan aspek yang penting dalam 

menyediakan informasi yang relevan bagi penggunanya. Informasi keuangan 

dikatakan memiliki unsur ketepatan waktu ketika informasi tersebut tersedia bagi 

para penggunanya untuk mengambil keputusan sebelum informasi tersebut 

kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi keputusan (Kieso, Weygandt, dan 

Paul 2014:36). Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 

merupakan hal yang harus dipenuh oleh perusahaan, yakni untuk mematuhi prinsip 

keterbukaan pasar modal di Indonesia dan menghindari adanya spekulasi dalam 

perdagangan saham perusahaan, memenuhi hak investor publik yang menanamkan 

modal di perusahaan untuk memperoleh informasi laporan keuangan perusahaan 

dengan segera, meningkatkan good governance emiten di Indonesia, dan menjaga 

image atau citra perusahaan di mata publik. 

Timeliness (ketepatan waktu) melihat seberapa mampu laporan keuangan 

dapat disampaikan oleh perusahaan kepada publik. Semakin cepat perusahaan 

menyampaikan laporan keuangan, semakin bermanfaat informasi yang terkandung 
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di dalamnya sehingga pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan yang 

lebih baik. Sebaliknya, ketika perusahaan menyampaikan informasi keuangan 

dengan lambat maka nilai dan manfaat dari informasi tersebut akan berkurang dan 

usang untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan (Wahab dkk., 2012) 

Dyer dan McHugh (1975) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk 

melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:  

(1) Preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai penerimaan laporan akhir preleminary oleh bursa;  

(2) Auditor’s report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan 

keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;  

(3) Total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. 

2.2.2.1 Peraturan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Penyampaian pelaporan keuangan bagi perusahaan publik diatur dalam UU 

No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan Bapepam yang saat ini sudah 

melebur dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana aturannya telah 

diperbaharui pada tahun 2011 yakni Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor KEP- 346/BL/2011 pada tanggal 5 

Juli 2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan 

publik dan peraturan I.E tentang kewajiban penyampaian informasi bahwa batas 

penyampaian laporan keuangan tahunan adalah selambat-lambatnya pada akhir 

bulan ke-3 (ketiga) atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila 
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perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu maka 

akan dikenakan sanksi administratif (www.ojk.go.id). 

2.2.2.2 Sanksi Keterlambatan Pelaporan Keuangan 

Sanksi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan atas Keterlambatan 

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan tertuang dalam pasal 63 huruf e 

Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan Kegiatan di 

Bidang Pasar Modal sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 tahun 2004, diatur bahwa Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah 

menjadi efektif dikenakan sanksi denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas 

setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa 

jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

(www.ojk.go.id). Sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai 

lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia tercantum dalam Keputusan 

Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-

H: Tentang Sanksi disebutkan bahwa bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat 

menyampaikan Laporan Keuangan akan dikenakan sanksi yang terdiri dari: 

1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan 

sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian Laporan Keuangan.  

2) Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan 

Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan. 

http://www.ojk.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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3) Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- 

(seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga 

hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan 

Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban 

penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan 

namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.  

4) Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak 

memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan 

Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi 

kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

2 dan 3 di atas. 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

2.2.3.1 Kepemilikan Institusional 

Menurut Bernandhi dan Muid (2014), kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan 

institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik 

keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor 

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh manajer. 
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Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang 

pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan 

oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. 

Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme 

corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor 

manajemen perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 

perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Berikut 

adalah kelebihan-kelebihan kepemilikan institusional (Permanasari 2010): 

1. Memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk 

mendapatkan informasi. 

2. Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat 

menguji tingkat keandalan informasi. 

3. Secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan 

manajemen.  

4. Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat 

atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.  

5. Lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat 

meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat 

harga. 
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2.2.3.2 Manajemen Laba 

2.2.3.2.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan tindakan yang mengatur waktu pengakuan 

pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar mencapai informasi laba 

tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan di standar akuntansi. Biasanya 

manajemen laba dilakukan dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target 

laba tertentu dan juga dalam bentuk menurunkan laba di periode ini, agar dapat 

menaikan pendapatan di periode mendatang (Martani 2012:113). Sedangkan 

menurut Fahmi (2015:81) Earnings Management atau manajemen laba adalah biasa 

disebut dengan mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu 

atau terutama oleh manajemen perusahaan (company management). Tindakan 

earnings management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-

maksud yang terkandung didalamnya. Tindakan earnings management tidak 

terlepas berhubungan dengan tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan 

perusahaan, dengan cara mengotak-atik data-data serta metode akuntansi 

(accounting methods) yang dipergunakan.  

2.2.3.2.2 Tujuan Manajemen Laba 

Scott (2015:454) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mendorong manajer dalam melakukan manajemen laba, diantaranya sebagai 

berikut: 
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a) Rencana bonus (bonus scheme).  

Manajer yang bekerja berdasarkan kontrak bonus akan mengatur laba yang 

dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang diterima serta dapat 

memperoleh bonus yang diinginkan di masa yang akan datang.  

b) Kontrak hutang (debt covenant).  

Perusahaan akan menaikkan laba agar rasio debt to equity berada pada 

posisi yang diinginkan.  

c) Motivasi politik (political motivation).  

Perusahaan-perusahaan dalam periode kemakmuran cenderung 

melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba untuk mengurangi 

visibilitasnya, agar dapat memperoleh kemudahan dan fasilitas dari 

pemerintah.  

d) Motivasi pajak (taxation motivation).  

Perusahaan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba 

dilaporkan lebih rendah, sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada 

pemerintah juga menjadi lebih rendah.  

e) Perubahan Chief Executive Officer (CEO).  

CEO yang mendekati akhir jabatannya cenderung melakukan income 

maximization untuk meningkatkan bonus mereka. 

f) Penawaran saham perdana (IPO).  

Perusahaan yang akan melakukan IPO cenderung melakukan income 

increasing untuk menarik calon investor. 
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2.2.3.2.3 Pengukuran Manajemen Laba 

Berbagai macam model pendeteksian manajemen laba dapat digunakan 

untuk mengukur manajemen laba dalam sebuah perusahaan. Jones model 

merupakan model pendeteksi manajemen laba pertama yang diperkenalkan oleh 

Jones tahun 1991 yang kemudian dikembangkan oleh Dechow dkk tahun 1995 yang 

dikenal dengan Modified Jones Model. Menurut Stubben (2010), terdapat beberapa 

kelemahan dari model modified Jones model yang diungkap seperti estimasi cross-

sectional yang secara tidak langsung mengasumsikan bahwa perusahaan dalam 

industri yang sama menghasilkan proses akrual yang sama. Selain itu, model akrual 

juga tidak menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan 

dimana model akrual tidak membedakan peningkatan diskresioner pada laba 

melalui pendapatan atau beban.  

Manajemen laba melalui discretionary revenue dukur dengan menggunakan 

rumus estimasi dari Stubben (2010) menyatakan bahwa discretionary revenue 

adalah perbedaan antara perubahan yang sebenarnya dalam piutang dan perubahan 

diprediksi dalam piutang berdasarkan model. Abnormal puitang yang tinggi atau 

rendah mengidentifiaksikan adanya pengelolaan pendapatan.  

Revenue Discretionary Model diperkenalkan oleh Stubben (2010) atas dasar 

ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan saat ini. Hasil 

temuannya menunjukkan bahwa ukuran discretionary revenue menghasilkan bias 

dan kesalahan yang lebih kecil dibandingkan model akrual, dimana discretionary 

revenue dapat mendeteksi tidak hanya pendapatan manajemen, tetapi juga 

manajemen laba (melalui pendapatan). Hasil tersebut didukung oleh penelitian 
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yang dilakukan Nuraini (2012) yang menyatakan bahwa model Stubben dapat 

digunakan untuk mendeteksi adanya indikasi manajemen laba lebih baik 

dibandingkan dengan Modified Jones Model.  Terdapat dua formula dalam revenue 

discretionary model yang digunakan sebagai pengukuran manajemen laba.  

a. Revenue Model. 

ΔARit = α+ β1R1_3it + β2R4it + e 

Keterangan :  

AR  = piutang akhir tahun 

R1_3  = pendapatan pada tiga kuartal pertama 

R4  = pendapatan pada kuartal ke4 

Model ini menitikberatkan pada pendapatan yang memiliki hubungan 

secara langsung dengan piutang.  

b. Conditional Revenue Model. 

ΔARit = α + β1ΔRit + β2ΔRit x SIZEit + β3ΔRit x AGEit + β4ΔRit x 

AGE_SQit + β5ΔRit  x GRR_Pitt + β6ΔRit  x GRR_Nit + β7ΔRit  x GRMit + 

eit + β8ΔRit  x GRM_SQit + eit 

Keterangan : 

ΔARit  = Perubahan Piutang perusahaan i pada periode t 

ΔRit   = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t 

SIZEit  = Natural log dari total aset 

AGEit  = Natural log dari umur perusahaan (tahun) 

GRR_Pit  = Growth rate in revenue (=0 if negative) 

GRR_Nit = Growth rate in revenue (=0 if positive) 
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GRMit  = Gross margin at end of fiscal year 

_SQit   = Kuadrat dari variabel 

e  = Error  

Stubben (2010) menyatakan bahwa sebuah investasi perusahaan pada 

piutang adalah fungsi dari kekuatan finansial, kinerja operasional yang saling 

berhubungan terhadap pesaing industri dan tahap siklus bisnis. Model ini 

dikembangkan kembali dengan adanya penambahan ukuran perusahaan merupakan 

proksi dari kekuatan finansial. Ukuran perusahaaan diukur dengan logaritma 

natural dari total aset (SIZE) sedangkan umur perusahaan diukur dengan 

menggunakan logaritma natural juga dari umur perusahaan. Umur perusahaan yang 

dikuadratkan (AGE_SQ) digunakan untuk memperhitungkan hubungan non linear 

antara umur dan kebijakan kredit. Penelitian ini akan menggunakan Conditional 

Revenue Model dalam mendeteksi manajemen laba dikarenakan hasil yang didapat 

memberikan estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan model lainnya seperti 

modified jones model (Mardiana, 2017). Sehingga dapat digunakan untuk alternatif 

dalam pendeteksian manajemen laba.  

2.2.3.3 Financial Distress 

2.2.3.3.1 Pengertian Financial Distress 

Menurut Angraini (2016)  financial distress adalah kondisi dimana 

perusahaan menghadapi masalah likuiditas dan tidak mampu membayar 

kewajibannya. Financial distress dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu 

dari pada likuiditas jangka pendek sampai insolvable (utang lebih besar dari pada 

aset) kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat sementara, tetapi bisa 
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berkembang menjadi lebih buruk (Hanafi, 2014:637). Sedangkan menurut Hery 

(2016:33) financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu keadaan di mana 

sebuah perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, keadaan 

di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya dan mengalami 

kerugian. Bagi kreditor, keadaan ini merupakan gejala awal kegagalan debitor. 

2.2.3.3.2 Jenis-jenis Kesulitan Keuangan  

Dalam kesulitan keuangan tidak dipungkiri lagi memiliki banyak jenis 

karena perbedaan kategori dan penyebabnya, berikut Jenis-Jenis kesulitan 

keuangan menurut Hery (2016:34) yaitu: 

a) Economic failure  

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana 

pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk cost of 

capitalnya. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur 

mau menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat 

pengembalian (rate of return) di bawah pasar. Meskipun tidak ada 

suntikan modal baru saat aset tua sudah harus diganti, perusahaan dapat 

juga menjadi sehat secara ekonomi.  

b) Business failure  

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan 

operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur.  

c) Technical insolvency  

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika 

tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidak 
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mampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan 

likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan 

mungkin dapat membayar hutangnya dan survive. Di sisi lain, jika 

technical insolvency adalah gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin 

menjadi perhentian pertama menuju bencana keuangan (financial 

disaster).  

d) Insolvency in bankruptcy  

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan Insolvent in bankruptcy 

jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius 

daripada technical insolvency karena umumnya, ini adalah tanda economic 

failure, dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Perusahaan yang 

dalam keadaan insolvent in bankruptcy tidak perlu terlibat dalam tuntutan 

kebangkrutan secara hukum.  

e) Legal bankruptcy  

Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan 

tuntutan secara resmi dengan undang-undang. 

2.2.3.3.3 Probabilitas Kebangkrutan 

Probabilitas kebangkrutan menunjukkan prediksi berkaitan dengan 

kemungkinan perusahaan mengalami kesulitas keuangan. dengan mengukur 

probabilitas kebangkrutan, kita dapat mengetahui ada atau tidaknya bukti bahwa 

perusahaan mengalami kesulitan di masa depan (Annisa, 2016). Berikut adalah 

model prediksi financial distress (Aritonang,2018) : 

 



 

37 
 

a. Model Zmijewski 

Model analisis kebangkrutan ini ditemukan oleh Zmijewski pada 

tahun 1983 yang merupakan hasil riset selama 20 tahun. Zmijewski 

menggunakan sampel 75 perusahaan yang bangkrut dan 73 perusahaan 

yang sehat selama tahun 1970 hingga 1978. Indikator F-Test terhadap rasio 

kelompok rate of return, liquidity, leverage turnover, fixed payment 

coverage, trens, firm size, dan stock return volatility, menunjukkan 

perbedaan signifikan antara perusahaan yang sehat dan tidak sehat. 

Kemudian model ini menghasilkan rumus sebagai berikut: 

Z = -4,3-4,5X1 + 5,7X2 + 0,004X3 

Dimana:  

X1 = ROA (Net income/total assets) 

X2 = Leverage (Total debt/total assets) 

X3 = Liquidity (Current assets/current liabilities) 

Nilai cut-off yang digunakan dalam model ini adalah 0, dimana jika Z 

bernilai positif (Z>0) berarti perusahaan berpotensi mengalami 

kebangkrutan. Sedangkan semakin negatif nilai Z (Z≤0), maka semakin 

jauh perusahaan dari potensi mengalami kebangkrutan.  

Pada penelitian ini, metode Zmijewski akan digunakan dalam 

mengukur variabel kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan metode 

Zmijewski memilki tingkat akurasi yang paling tinggi dibandingkan 

dengan metode Altman Z Score, Springate, dan Grover yakni sebesar 

98,92%. Hal ini bermakna metode Zmijewski lebih disarankan bagi 
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perusahaan ataupun investor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan 

manufaktur untuk mengambil keputusan (Aritonang, 2018). 

b. Model Springate 

Gordon L.V Springate pada tahun 1978  telah melakukan penelitian 

dan menghasilkan model prediksi kebangkrutan yang dibuat mengikuti 

prosedur model altman. Model Springate menggunakan 4 rasio keuangan  

untuk memprediksi adanya potensi kesulitan keuangan dalam suatu 

perusahaan. Model ini memiliki rumus sebagai berikut : 

S = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D 

Keterangan: 

A = Working capital / total asset 

B = Net profit before interest and taxes / total asset 

C = Net profit before taxes /  current liabilities 

D = Sales / total asset 

Jika skor yang didapat S > 0,862 maka perusahaan diklasifikasikan 

sehat dan jika skor S < 0,862 maka perusahaan diklasifikasikan berpotensi 

bangkrut. 

c. Model Altman Z score 

Altman pada tahun 1968 menggunakan metode Multiple Discriminant 

Analysis (MDA) dengan 5 rasio keuangan yaitu working capital to total 

asset, retained earning to total asset, earning before interest and taxes to 

total asset, market value of equity to book value of total debts, dan sales to 

total asset. Model Altman Z-score merupakan metode untuk memprediksi 
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kesehatan Finansial suatu perusahaan yang kemungkinan akan mengalami 

kebangkrutan. Model prediksi Altman Z-Score mengalami beberapa revisi 

hingga terciptalah persamaan baru  yang dapat digunakan pada perusahaan 

swasta bukan hanya perusahaan manufaktur yang sudah go public. Model 

prediksi Altman Z-score mempunyai tingkat akurasi sebesar lebih dari 80 

%. Rumus yang telah direvisi Altman tahun 1983 inilah yang digunakan 

dalam penelitin ini yaitu : 

Z -Score = 0,717 X1 + 0,874 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

Keterangan:  

X1 = Working capital / total asset 

X2 = Retained Earning / total asset 

X3 = Earning before interest and taxes / total asset 

X4 = Book value of equity / book value of total debt 

X5 = Sales / total asset 

Jika dengan metode altman Z-Score diperoleh skor <1,23 maka 

perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Jika skor yang diperoleh 

1,23 – 2,90 maka diklasifikasikan dalam grey area dan jika skor yang 

diperoleh > 2,90 makaperusahaan tidak berpotensi bangkrut. 

d. Model Grover 

Model grover diciptakan dengan pendesainan dan penilaian ulang 

terhadap model Altman Z-Score. Model grover mengkategorikan 

perusahaan dalam keadaan bangkrut jika diperoleh skor kurang atau sama 

dengan -0,02 (Z  -0,02 ) dan  perusahaan dikatakan tidak memiliki potensi 
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bangkrut yaitu jika diperoleh skor lebih atau sama dengan 0,01 (Z  0,01). 

Rumus grover yaitu sebagai berikut: 

Score =  1,650 X1 + 3,404 X2 + 0,016 ROA + 0,057 

Keterangan: 

X1 = Working capital / total asset 

X2 = Earning before interest and taxes / total asset 

ROA = Net income / total asset 

2.2.3.4 Kompleksitas Operasi 

Menurut Fitriyani dkk., (2014) kompleksitas operasi merupakan akibat yang 

ditimbulkan dari pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan yang 

memiliki fokus terhadap jumlah unit yang berbeda-beda. Ketergantungan yang 

semakin kompleks terjadi apabila organisasi dengan berbagai jenis atau jumlah 

pekerjaan dan unit menimbulkan masalah organisasi yang lebih rumit (Ariyani, 

2014).  

Menurut Siswanto (2013) kompleksitas organisasi atau operasi menjelaskan 

tingkat diferensiasi yang ada dalam sebuah organisasi. Diferensiasi tersebut 

meliputi tiga dimensi yaitu: 

a. Dimensi Horizontal   

Dimensi horizontal merupakan dimensi yang berfokus pada tingkat 

pemisahan horizontal antara unit-unit organisasi dan tugas yang 

dilaksanakan organisasi. Semakin banyak tugas atau pekerjaan yang 

dimiliki maka akan membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus 

dan membuat organisasi tersebut semakin kompleks.   
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b. Dimensi Vertikal  

Dimensi vertikal menjelaskan kedalaman hierarkis organisasi. 

Semakin tinggi diferensiasi dan kompleksitas organisasi, maka tingkat 

hierarkis di dalam organisasi juga semakin meningkat. Semakin banyak 

level dalam sebuah hierarki organisasi membuat potensi distorsi 

komunikasi semakin besar, sehingga semakin sulit berkoordinasi 

keputusan antar level hierarki.   

c. Spasial Diferensiasi   

Spasial diferensiasi menjelaskan hubungan tingkat lokasi elemen 

organisasi seperti fasilitas, tugas, personel dan kekuasaan terpisah secara 

geografis.Semakin menyebar organisasi, maka akan semakin kompleks juga 

sebuah organisasi.      

Kompleksitas operasi dalam penelitian ini dinilai dari ada atau tidaknya 

anak perusahaan. Menurut Harjono (2021:36) subsidiary company atau anak 

perusahaan adalah perseroan terbatas yang memiliki kedudukan mandiri sebagai 

badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah secara yuridis 

dengan harta kekayaan pemegang saham yang kewenangan hukumnya terpisah dari 

perusahaan induknya, tidak terkecuali apakah pemegang sahamnya merupakan 

perusahaan holding atau tidak.  

Menurut PSAK No. 65, perusahaan memiliki hak kendali terkait dengan 

kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional suatu perusahaan 

untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut apabila memiliki 

lebih dari 50% hak suatu dari suatu perusahaan. 
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2.2.3.5 Opini Audit 

Opini audit menurut kamus standar akuntansi  merupakan sebuah laporan 

yang dibuat oleh auditor atas hasil pemeriksaan dan temuan-temuan dalam laporan 

keuangan sebuah perusahaan (Ardiyos 2016:661). Opini audit disampaikan dalam 

laporan auditor independen atas sebuah laporan keuangan. Sedangkan opini audit 

menurut Mulyadi (2016:414) merupakan sebuah opini yang diberikan oleh auditor 

atas tingkat kewajaran atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

telah diaudit, dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berterima umum. Menurut Mulyadi (2016:416) terdapat beberapa pendapat 

yang diberikan oleh auditor yang tercantum di dalam laporan audit, antara lain:  

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.  

Opini ini diberikan pada laporan keuangan yang tidak dibatasi lingkup 

auditnya dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai 

kewajaran. 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan. 

Laporan keuangan yang disajikan secara wajar namun membutuhkan 

bahasa penjelas atas hal-hal tertentu, auditor dapat menerbitkan laporan 

audit yang ditambah dengan bahasa penjelasan. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian.  

Opini ini diberikan pada laporan keuangan yang mengalami beberapa 

kondisi seperti pembatasan lingkup audit, keterbatasan pelaksanaan 

prosedur audit, ketidak sesuaian dan ketidak konsistenan prinsip akuntansi 

berterima umum yang digunakan.  
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4. Pendapat Tidak Wajar.  

Opini tidak wajar yang diberikan atas laporan keuangan entitas 

mengandung informasi yang tidak dapat dipakai dalam pengambilan 

keputusan para pengguna laporan keuangan. 

5. Tidak Menyatakan Pendapat.  

Auditor berhak menolak untuk memberikan opini atas tingkat 

kewajaran laporan keuangan klien apabila terdapat kondisi tertentu seperti 

pembatasan lingkup audit yang luar biasa dan adanya hubungan auditor 

dengan klien yang tidak independen sehingga mengakibatkan 

ketidakcukupan bukti audit sehingga proses audit tidak dapat dilanjutkan. 

2.2.4 Kepatuhan dan Akuntansi dalam Kajian Keislaman  

Dalam konsep Islam, disimpulkan bahwa agama yang diturunkan kepada 

manusia  oleh Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW ternyata merupakan 

suatu sistem way of life yang utuh, sesuai dan tidak bertentangan dengan ilmu 

pengetahuan serta fenomena alam yang ada. 

Dalam Al-Quran dan Hadist telah dijelaskan masalah kepatuhan dan 

pencatatan akuntansi khususnya pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang 

sesuai dengan dalil-dalil berikut : 

a. Hadist Riwayat Bukhari No.7056 dan Muslim No.1709 

، السمع   على بايعنا أن : علينا أخذ فيما فقال فبايعناه، وسلَّم   ليه  ع للاه  صلَّى النبي   ادعان في والطاعة   

نا نا، منشط  نا ومكره  نا وعسر  ب واًحا كهفًرا تروا أن إال أهل ه، األمر   ننازع   ال وأن علينا، وأثرة   ويسر  ، 

برهان   فيه للا   من عندكم  
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Artinya :”Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah memanggil kami 

kemudian membaiat kami. Ketika membaiat kami beliau mengucapkan poin-

poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang 

kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit 

maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang 

berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang 

jelas, yang kalian punya buktinya dihadapan Allah.” (HR. Bukhari no. 7056, 

Muslim no. 1709) 

Tujuan dari ayat di atas adalah mengenai kepatuhan dan ketaatan yang 

harus dilakukan oleh perusahaan (manajemen) terhadap pemimpin 

(pemerintah) dalam hal perkara (kewajiban-kewajiban) yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti 

kepatuhan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar 

perusahaan dapat terhindar dari resiko maupun dampak negatif yang akan 

terjadi. 

b. Surat Al-Baqarah Ayat 282 

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ  َوْليَْكتُْب بَْيَنُكْم َكاِتٌب بِاْلعَدِْل ۚ َوََل يَأَْب َكاتٌِب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ

ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ  َ َربَّهُ َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا ۚ فَإِْن َكاَن  أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ َوْليَتَِّق َّللاَّ

ْيِن قُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو ََل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَدِْل ۚ َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَ الَِّذي َعلَْيِه اْلحَ 

ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء أَْن تَِضلَّ ِمْن ِرَجاِلُكْم ۖ فَإِْن لَمْ  َر  يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ إِْحدَاُهَما فَتُذَك ِ

ِلُكْم  ًرا إِلَىٰ إِْحدَاُهَما اْْلُْخَرٰى ۚ َوََل يَأَْب الشَُّهدَاُء إِذَا َما دُُعوا ۚ َوََل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبي أََجِلِه ۚ ذَٰ

ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهادَةِ َوأَدْنَٰى أََلَّ تَْرتَا بُوا ۖ إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَْيَنُكْم فَلَْيَس أَْقَسُط ِعْندَ َّللاَّ
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 يَُضارَّ َكاِتٌب َوََل َشِهيدٌ ۚ َوإِْن تَْفعَلُوا فَإِنَّهُ فُُسوٌق ِبُكْم ۗ َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أََلَّ تَْكتُبُوَها ۗ َوأَْشِهدُوا إِذَا تَبَايَْعتُْم ۚ َوََل 

 َ ُ ِبُكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ َواتَّقُوا َّللاَّ ُ ۗ َوَّللاَّ   ۖ َويُعَل ُِمُكُم َّللاَّ

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Bermuamalah ialah seperti 

berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya 

(QS:02:282)” 

Maksud dari ayat di atas adalah menjelaskan tentang proses dari 

akuntansi yaitu pencatatan dan pemberian informasi berupa jual beli, hutang 

dan piutang yang merupakan bagian dari laporan keuangan. Kewajiban di 

dalam mengungkapkan laporan keuangan secara jujur dan tidak melakukan 

tindakan kecurangan agar informasi yang terdapat didalamnya benar-benar 

dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan sebelum 

kehilangan nilai yang dikandungnya.  

c. Surat As-Syuraa Ayat 182-183 

يمِ۞َوََل تَْبَخُسو۟ا ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم َوََل تَْعثَْو۟ا فِى ٱْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ ُمْستَقِ َوِزنُو۟ا بِٱْلِقْسَطاِس ٱلْ   
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Artinya : “dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela 

di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS:42:182-183)”. 

Tujuan dari ayat di atas adalah mengenai keadilan yang merupakan 

prinsip dari neraca serta informasi yang disajikan haruslah tepat dan sesuai 

dengan kenyataan, sehingga tidak mengakibatkan kerugian dan 

kesalahpahaman antara investor dan pihak manajemen perusahaan.  

Dari kedua ayat dan hadist di atas, dapat diambil hikmah bahwa perlunya 

tindakan patuh terhadap pemimpin (pemerintah), tidak dibolehkan berbuat 

kecurangan dalam pencatatan dan diharapkan selalu membuat catatan yang 

tepat waktu apabila berniaga. Selain itu, ketepatan penyajian laporan 

keuangan sangatlah diperhatikan dalam bermuamalah. Hal ini dapat 

dijelaskan karena pihak manajemen perusahaan hendaklah memberikan 

informasi yang sangat relevan tepat waktu saat informasi tersebut dibutuhkan.  

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan 

penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum dilakukan. Maka 

hal tersebut diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian terdahulu 

No Keterangan Hasil Penelitian Persamaan/Perbedaan 

1 Penulis: Karina Mutiara Dewi 

dan Sugeng Pamudji 

 

Judul: Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Ketepatan 

Waktu dan Audit Delay 

Penyampaian Laporan Keuangan 

Ukuran perusahaan dan 

opini audit berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu.  

Persamaan: Variabel X 

(opini audit) 
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(Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI Periode 2007-2011) 

 

Tahun: 2013 

 

Sampel: 335 sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2007-2011 

 

Metode: Regresi logistik 

 

Sumber: DIPONEGORO 

JOURNAL OF ACCOUNTING 

Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013, 

hal:1-13 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba, financial distress, 

kompleksitas operasi), 

tahun, dan objek 

penelitian 

2 Penulis: I Gusti Ayu Nyoman 

Budiasih dan P. Dwi Aprisia 

Saputri 

 

Judul: Corporate Governance 

Dan Financial Distress Pada 

Kecepatan Publikasi Laporan 

Keuangan 

 

Tahun: 2014 

 

Sampel: 102 sampel perusahaan 

manufaktur yang listed di BEI 

periode 2012-2014 

 

Metode: Regresi linier berganda 

 

Sumber: KINERJA, volume 18, 

No.2, th.2014: Hal. 157-167 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif pada 

kecepatan publikasi 

laporan keuangan. 

Sedangkan dewan 

komisaris independen, 

komite audit, 

kepemilikan institusional 

dan financial distress 

tidak berpengaruh pada 

kecepatan publikasi 

laporan keuangan 

Persamaan: Variabel X 

(kepemilikan 

Institusional, Financial 

distress) dan variabel Y 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(manajemen laba, 

kompleksitas opeasi, 

opini audit), tahun, 

objek penelitian dan 

metode penelitian 

3 Penulis: Ni Putu Desy Darmiari 

dan I Gusti Ketut Agung Ulupui 

 

Judul: Karakteristik Perusahaan 

di Bursa Efek Indonesia, Reputasi 

Kantor Akuntan Publik dan 

Ketepatwaktuan Pelaporan 

Keuangan 

 

Tahun: 2014 

Jenis industri, ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, umur 

perusahaan, dan reputasi 

KAP berpengaruh pada 

ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan. 

Sedangkan kompleksitas 

operasi perusahaan tidak 

berpengaruh pada 

Persamaan: Variabel X 

(kompleksitas operasi) 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba, financial distress, 

opini audit), tahun, 



 

48 
 

 

Sampel: 323 sampel perusahaan 

yang terdaftar di BEI periode 

2012  

 

Metode: Regresi linier berganda 

 

Sumber: E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana Vol 9, No.1 

(2014): 38-57 

ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan.  

objek, dan metode 

penelitian 

4 Penulis: Mardyana Rosyida 

 

Judul: Effect of Good Corporate 

Governance, Financial Distress, 

and Financial Performance on 

Timeliness of Financial 

Statements Reporting 

 

Tahun: 2014 

 

Sampel: 220 sampel perusahaan 

yang terdaftar di BEI periode 

2011-2012 

 

Metode: Regresi logistik 

 

Sumber: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa FEB Universitas 

Brawijaya Vol. 3 No.1 (2014): 1-

25 

Audit committee, 

financial distress, dan 

liquidity berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. Sedangkan 

managerial ownership 

dan profitability tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan.   

Persamaan: Variabel X 

(financial distress) 

 

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba, kompleksitas 

operasi, opini audit), 

tahun, dan objek 

penelitian 

5 Penulis: Ni Nyoman Anggar Seni 

dan I Made Mertha 

 

Judul:  Pengaruh Manajemen 

Laba, Kualitas Auditor, dan 

Kesulitan Keuangan pada 

Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

 

Tahun: 2015 

 

Sampel: 111 sampel perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI 

beriode 2010-2012 

 

Metode: Analisis logistik biner 

Manajemen laba, 

kualitas auditor, dan 

likuiditas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Sedangkan leverage 

sebuah perusahaan tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan. 

Persamaan: Variabel X 

(manajemen laba) 

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, financial 

distress, kompleksitas 

operasi, opini audit), 

tahun, dan objek 

penelitian 
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Sumber: E-Jurnal Akuntansi 

Universitas 

Udayana.10.3(2015):852-866 

6 Penulis: Nadia Putri Asri 

 

Judul: Pengaruh Leverage, 

Ukuran Perusahaan, Opini 

Auditor dan Kompleksitas 

Operasi Perusahaan Terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan Perusahaan 

(Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI 

Periode 2010-2014) 

 

Tahun: 2016 

 

Sampel: 73 Perusahaan 

Manufaktur 

 

Metode: Regresi logistik 

 

Sumber: Skripsi 

Secara parsial leverage, 

ukuran perusahaan, opini 

auditor dan kompleksitas 

operasi perusahaan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. 

Persamaan:  

Variabel X (opini 

auditor dan 

kompleksitas operasi 

perusahaan)  

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba, financial distress), 

tahun, dan objek 

penelitian 

7 Penulis: Eka Syifa Isani dan 

Wiwik Hidajah Ekowati 

 

Judul: Pengaruh Kepemilikan 

Institusional dan Manajemen 

Laba Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan  

 

Tahun: 2016 

 

Sampel: 84 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2013 

 

Metode: Regresi logistik 

 

Sumber: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa FEB Universitas 

Brawijaya (2016):1-18 

Kepemilikan 

institusional berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Dan 

manajemen laba 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

Persamaan: Variabel X 

dan Y  

 

 

 

 

 

Perbedaan: Tambahan 

variabel X (financial 

distress, kompleksitas 

operasi, opini audit), 

tahun dan objek 

penelitian. 

8 Penulis: Dewa Gede Agus 

Narayana dan I Ketut Yadnyana 

 

Kepemilikan 

institusional berpengaruh 

positif pada 

ketepatwaktuan publikasi 

Persamaan: Variabel X 

(kepemilikan 
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Judul: Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Financial Distress 

dan Audit Tenure pada 

Ketepatwaktuan Publikasi 

Laporan Keuangan 

 

Tahun: 2017 

 

Sampel: 216 sampel perusahaan 

di sembilan sector industri yang 

terdaftar di BEI periode 2012-

2014 

 

Metode: regresi linier berganda 

 

Sumber: E-jurnal Akuntansi 

Universitas udayana Vol 

18.3.Maret(2017):2085-2114 

laporan keuangan dan 

financial distress 

berpengaruh negatif pada 

ketepatwaktuan publikasi 

laporan keuangan. 

Sedangkan kepemilikan 

manajerial dan audit 

tenure tidak berpengaruh 

pada ketepatwaktuan 

publikasi laporan 

keuangan. 

institusional, financial 

distress) 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(manajemen laba, 

kompleksitas operasi, 

opini audit), tahun, 

objek,dan metode 

penelitian 

9 Penulis: Ratna Dwi Titi Rahayu 

 

Judul: Pengaruh Ukuran 

perusahaan, Umur Perusahaan, 

Opini Auditor, dan Kepemilikan 

Publik Terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan. 

 

Tahun: 2017 

 

Sampel: Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI (2011-

2015) 

 

Metode: Regresi logistik 

 

Sumber: Skripsi 

ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. Sedangkan 

umur perusahaan, opini 

auditor dan kepemilikan 

publik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan.  

 

Persamaan: Variabel X 

(opini audit) 

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba, financial distress, 

kompleksitas operasi), 

tahun, dan objek 

penelitian 

10 Penulis:  Thia Margaretha 

Tarigan 

 

Judul:  Pengaruh Profitabilitas, 

Solvabilitas, dan Opini Audit 

Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

(Timeliness) dengan Kualitas 

Auditor Sebagai Variabel 

Moderating 

 

Profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan.   

Sedangkan solvabilitas 

dan opini auditor tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

Persamaan: Variabel X 

(opini audit) 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba, financial distress). 
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Tahun: 2017 

 

Sampel: 78 perusahaan 

manufaktur 

 

Metode: Regresi logistik 

 

Sumber: Jurnal Ilmu 

Ekonomi&Sosial, Vol.VII No.2 

Oktober 2017: (122-139) 

penyampaian laporan 

keuangan.  

Tahun, dan objek 

penelitian.  

11 Penulis: I Gede Wahyu 

Krisnanda dan Ni Made Dwi 

Ratnadi 

 

Judul: Pengaruh Financial 

Distress, Umur Perusahaan, Audit 

Tenure, Kompetensi Dewan 

Komisaris Pada Kecepatan 

Publikasi Laporan Keuangan 

 

Tahun: 2017 

 

Sampel: 11 perusahaan jasa 

sektor keuangan sub sektor 

asuransi yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015 

 

Metode: Regresi linier berganda 

 

Sumber: E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana, 

Vol.20.3.September(2017):1933-

1960 

Umur perusahaan 

memiliki pengaruh 

signifikan negatif pada 

kecepatan publikasi 

laporan keuangan 

tahunan dan kompetensi 

dewa komisari memiliki 

pengaruh signifikan 

secara positif pada 

kecepatan publikasi 

laporan keuangan 

tahunan. Sedangkan 

financial distress dan 

audit tenure tidak 

memiliki pengaruh 

secara signifikan pada 

kecepatan publikasi 

laporan keuangan tahuan 

Persamaan: Variabel X 

(financial distress) 

 

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba, kompleksitas 

operasi, opini audit), 

tahun, metode, dan 

objek penelitian 

12 Penulis: Dahnoor Noviansyah 

 

Judul: Pengaruh Manajemen 

Laba, Kualitas Auditor, Debt To 

Equity (DER) Current Ratio (CR) 

Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keunagan pada 

Perusahaan Food adn Beverages 

yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 201-

2015 

 

Tahun: 2017 

Manajemen laba,  Debt 

To Equity (DER) 

Current Ratio (CR) tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

sedangkan kualitas 

auditor berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Persamaan: Variabel X 

(manajemen laba) dan 

variabel Y 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, financial 

distress, opini audit, 

kompleksitas operasi) 
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Sampel: 60 data sampel 

 

Metode: Regresi logistik 

 

Sumber: Skripsi 

dan tahun dan objek 

penelitian 

13 Penulis: Michelle Chondro 

 

Judul: Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Kompleksitas 

Operasi Perusahaan, dan Reputasi 

Kantor Akuntan Publik Terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan pada 

Perusahaan Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2015 

 

Tahun: 2017 

 

Sampel: 93 sampel perusahaan 

 

Metode: Regresi logistik 

 

Sumber: skripsi 

Profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. sedangkan 

leverage, ukuran 

perusahaan, 

kompleksitas operasi 

perusahaan dam reputasi 

KAP tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan 

Persamaan: Variabel X 

(kompleksitas operasi, 

dan) dan variabel Y 

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba, financial distress 

dan opini audit), tahun 

dan objek penelitian 

14 Penulis: Arief Suherdi 

 

Judul: Pengaruh Kompleksitas 

Operasi Perusahaan, 

Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan 

(Timeliness of Financial 

Reporting) 

 

Tahun: 2018 

 

Sampel: 40 sampel  

 

Metode: Regresi berganda 

 

Sumber: Skripsi 

Kompleksitas operasi 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Sedangkan profitabilitas 

dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.   

Persamaan: Variabel X 

(kompleksitas operasi) 

 

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba,  financial distress, 

opini audit), tahun, dan 

objek penelitian 

15 Penulis: Nurainun Bangun 

 

Judul: The Effect of Earning 

Management, Profitability, and 

Earning management, 

dan profitability 

berpengaruh signifikan 

terhadap audited 

Persamaan: Variabel X 

(manajemen laba) 



 

53 
 

Firm Size on Audited Financial 

Statement Timeliness 

 

Tahun: 2019 

 

Sampel: 41 perusahaan trading, 

service dan investment yang 

terdaftar di BEI periode 2015-

2017 

 

Metode: Regresi logistik binary 

 

Sumber: International Journal of 

Innovative Science and Research 

Tecnology Vol. 4 No.7 (2019): 

49-59 

financial statement of 

timeliness. Sedangkan  

firm size tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap audited 

financial statement of 

timeliness. 

 

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, financial 

distress, kompleksitas 

operasi, opini audit), 

tahun, dan objek 

penelitian 

16 Penulis: Dona Fauziah, Jumaiyah 

dan Siti Aliyah 

 

Judul: Timeliness Disclosure of 

Financial Reporting In 

Indonesian Mining Companies 

 

Tahun: 2020 

 

Sampel: Perusahaan 

Pertambangan  

 

Metode: Regresi logistik 

Sumber: Jurnal Minds: 

Manajemen Ide dan Inspirasi 

Vol.7 No.1 (June) 2020:23-38 

Company size dan 

profitability berpengaruh 

positif terhadap 

timeliness of financial 

reporting, sedangkan 

institutional ownership 

dan leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

timeliness of financial 

reporting 

Persamaan: Variabel X 

(Kepemilikan 

Institusional) 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(manajemen laba, 

financial distress, 

kompleksitas operasi, 

opini audit), tahun, dan 

objek penelitian 

17 Penulis: Joana L. Saragih dan 

Simon Jeprianto gultom 

 

Judul: Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan pada 

Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016-2017 

 

Tahun: 2021 

 

Sampel: 97 sampel perusahaan 

 

Metode: Regresi logistik 

Ukuran perusahaan dan 

kompleksitas operasi 

tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

sedangkan struktur 

kepemilikan dan 

leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan wakti 

pelaporan keuangan. 

Persamaan: Variabel X 

(kompleksitas operasi) 

dan variabel Y 

 

 

 

 

Perbedaan: Variabel X 

(kepemilikan 

institusional, manajemen 

laba financial distress 
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Sumber: JRAK, volume 7, No.2, 

2021: hal 210-221 

dan opini audit), tahun 

dan objek penelitian 

Sumber: Data Olahan,2021 

2.4 Kerangka Konseptual 

Menurut Sugiyono (2017:89) Kerangka konseptual merupakan sintesa 

tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Untuk lebih memahami tentang hubungan antara variabel 

independen (X) (Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba, Financial Distress, 

Kompleksitas Operasi, dan Opini Audit) dengan variabel dependen (Y) (Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan) yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat 

digambarkan dengan model penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan,2020 

Kepemilikan 

Institusional (X1) 

Manajemen Laba 

(X2) 

Financial Distress 

(X3) 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan keuangan (Y) 

Kompleksitas 

Operasi (X4) 

H1 

Opini Audit (X5) 

H2

H3 

H4 

H5 
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2.5 Pengembangan Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2017:99), Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru berdasarkan ada teori yang relevan, belum 

berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah :  

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lainnya (Bernandhi dan Muid, 2014). Isani dan Ekowati 

(2016) menyatakan bahwa dengan kepemilikan institusional yang lebih kecil maka 

akan mempercepat ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Narayana dan Yadnyana (2017) semakin 

besar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusional akan meningkatkan 

pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusional terhadap keputusan serta 

tindakan yang dilakukan manajemen sehingga dapat mendorong tercapainya suatu 

kontrak keagenan yang efisien dan mendukung sinergi dalam perusahaan untuk 

meningkatkan kualitasnya dalam penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. 
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Namun hasil yang berbeda didapatkan Budiasih dan Saputri (2014) dalam 

penelitian yang menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada 

kecepatan publikasi laporan keuangan. Dan didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fauziah dkk., (2020) yang menemukan institutional ownership tidak 

berpengaruh terhadap timeliness of financial reporting. Berdasarkan berbagai bukti 

empiris dan hasil penelitan terdahulu, maka hipotesisnya : 

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. 

2.5.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan. 

Seni dan Mertha (2015) menemukan bahwa emiten dapat memiliki 

kemungkinan terlambat dalam melakukan pelaporan keuangannya apabila 

manajemen labanya meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Bangun (2019) yang menemukan bahwa Earning management berpengaruh 

signifikan terhadap audited financial statement of timeliness. Namun hasil tersebut 

tidak didukung oleh Noviansyah (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa 

manajemen laba tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Hasil yang sama didapatkan oleh Isani dan Ekowati (2016) yang menemukan 

manajemen laba tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Berdasarkan berbagai bukti empiris dan hasil penelitan terdahulu, maka 

hipotesisnya : 
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H2 : Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. 

2.5.3 Pengaruh Financial Distress terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan. 

Financial distress dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu dari pada 

likuiditas jangka pendek sampai insolvable (utang lebih besar dari pada aset) 

kesulitan  keuangan jangka pendek biasanya bersifat sementara, tetapi bisa 

berkembang menjadi lebih buruk (Hanafi, 2014:637). Kesulitan keuangan 

(financial distress) merupakan salah satu berita buruk dalam laporan keuangan 

dimana dapat menyebabkan penundaan terhadap penyampaian laporan keuangan 

perusahaan. Narayana dan Yadnyana (2017) didalam penelitiannya menemukan 

peningkatan financial distress memberi pengaruh terhadap penurunan 

ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Rosyida (2014) melakukan 

pengidentifikasian financial distress dengan menggunakan kriteria perusahaan 

mengalami financial distress jika 2 tahun menderita laba bersih negatif dan tidak 

melakukan pembayaran deviden selama lebih dari satu tahun. Hasil penelitian 

tersebut menemukan bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung 

terlambat dalam menyerahkan laporan keuangannya. 

Namun hasil berbeda didapat oleh Budiasih dan Saputri (2014) dan 

didukung oleh Krisnanda dan Ratnadi (2017) yang didalam penelitiannya 

menemukan bahwa financial distress tidak berpengaruh pada kecepatan publikasi 
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laporan keuangan. Berdasarkan berbagai bukti empiris dan hasil penelitan 

terdahulu, maka hipotesisnya : 

H3 : Financial distress berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. 

2.5.4 Pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Suherdi (2018) menunjukkan hasil kompleksitas 

operasi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Artinya semakin tinggi tingkat kompleksitas operasi perusahaan maka semakin 

panjang pula waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan laporan 

keuangannya yang berpangaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal 

tersebut didukung oleh penelitian Asri (2016) mendapatkan bukti empiris bahwa 

kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan Chondro (2017) menemukan bahwa 

kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan 

Gultom (2021) yang menunjukkan kompleksitas operasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan berbagai 

bukti empiris dan hasil penelitan terdahulu, maka hipotesisnya :  
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H4 :Kompleksitas operasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. 

2.5.5 Pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Pamudji (2013) menemukan 

adanya pengaruh yang signifikan dari variabel opini audit terhadap ketepatan 

waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa opini unqualified opinion dari KAP 

mendorong perusahaan lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya 

dikarenakan manajemen melihat bahwa hasil opini audit unqualified opinion 

sebagai sebuah opini yang baik atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. dan 

didukung penelitian yang dilakukan oleh Pinem dan Suryani (2018) yang 

menemukan bahwa opini audit berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan.  

Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Rahayu (2017) menunjukaan bahwa opini auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian tersebut 

didukung oleh Tarigan (2017) didalam penelitiannya yang menemukan opini 

auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Berdasarkan berbagai bukti empiris dan hasil penelitan terdahulu, maka 

hipotesisnya : 

H5 : Opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pola desain penelitian Uma Sekaran (2014) yaitu 

sebagai berikut: 

3.1.1 Tujuan Studi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

merupakan studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan 

sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antarkelompok atau kebebasan 

(independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Uma Sekaran, 2014). 

3.1.2 Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif, menurut Sugiyono, (2012:13) metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivime, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.1.3 Tingkat Intervensi. 

 Dalam penelitian ini tidak memiliki tingkat intervensi karena peneliti hanya 

mengumpulkan data melalui laporan keuangan perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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3.1.4 Unit Analisis. 

Penelitian ini menggunakan unit analisis organisasi berupa Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam 

penelitian ini peneliti mengamati laporan keuangan dan tahunan publikasi pada 

situs resmi www.idx.co.id Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2020.  

3.1.5 Horizon Waktu. 

 Penelitian ini menggunakan studi panel yaitu cross section berupa 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI dan time series 

dari tahun 2017-2020. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2017:80). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.    

3.2.2 Sampel 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode  purposive 

sampling, yaitu pemilihan sampel tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

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


 

62 
 

1) Sampel yang dipilih adalah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017- 2020. 

2) Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.. 

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 

Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun 2017- 2020. 

56 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang tidak konsisten 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2020 

(9) 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

(7) 

Jumlah perusahaan sampel 40 

Tahun pengamatan 4 

Jumlah sampel selama periode penelitian 160 

Sumber: Data Olahan Sekunder,2021 

Dari total populasi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020 sebanyak 40 

perusahaan. Terdapat 16 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan, diantaranya adalah: 
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1. PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., baru bergabung di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2018. 

2. PT. Cottonindo Ariesta Tbk., baru bergabung di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2018. 

3. PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk., baru bergabung di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2018. 

4. PT. Sentra Food Indonesia Tbk., baru bergabung di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2019. 

5. PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk., baru bergabung di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2019.  

6. PT. Phapros Tbk., baru bergabung di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. 

7. PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk., baru bergabung di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2020. 

8. PT. Victoria Care Indonesia Tbk., baru bergabung di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2020 

9. PT. Morenzo Abdi Perkasa Tbk., baru bergabung di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2020 

10. PT. Magna Investama Mandiri Tbk., karena tidak memiliki data yang 

dibutuhkan terkait variabel manajemen laba yaitu tidak memiliki nilai 

pendapatan. 
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11. PT. Campina Ice Cream Industry Tbk., karena memiliki data nilai natural 

log dari umur perusahaan = nol tahun, Ln (0) sehingga tidak dapat dilakukan 

pengolahan manajemen laba lebih lanjut.  

12. PT. Sariguna Primatirta Tbk., karena memiliki data nilai natural log dari 

umur perusahaan = nol tahun, Ln (0) sehingga tidak dapat dilakukan 

pengolahan manajemen laba lebih lanjut. 

13. PT. Buyung Poetra Sembada Tbk., karena memiliki data nilai natural log 

dari umur perusahaan = nol tahun, Ln (0) sehingga tidak dapat dilakukan 

pengolahan manajemen laba lebih lanjut. 

14. PT. Hartadinata Abadi Tbk., karena memiliki data nilai natural log dari 

umur perusahaan = nol tahun,  Ln (0) sehingga tidak dapat dilakukan 

pengolahan manajemen laba lebih lanjut. 

15. PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk.,  karena memiliki data nilai natural log 

dari umur perusahaan = nol tahun, Ln (0) sehingga tidak dapat dilakukan 

pengolahan manajemen laba lebih lanjut. 

16. PT. Integra Indocabinet Tbk., karena memiliki data natural log dari umur 

perusahaan = nol tahun, Ln (0) sehingga tidak dapat dilakukan pengolahan 

manajemen laba lebih lanjut. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perusahaan Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 40 perusahaan, selama 4 tahun  dengan jumlah 

observasi sebanyak 160 observasi. 
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Tabel 4.2 Daftar Sampel Penelitian 

  
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan No 

Kode  

Saham 
Nama Perusahaan 

1 ADES 
PT Akasha Wira International 

Tbk. 
21 MBTO PT Martina Berto Tbk. 

2 AISA 
PT Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk. 
22 MERK PT Merck Tbk. 

3 ALTO PT Tri Banyan Tirta Tbk. 23 MLBI 
PT Multi Bintang Indonesia 

Tbk. 

4 BTEK 
PT Bumi Teknokultura Unggul 

Tbk 24 MRAT PT Mustika Ratu Tbk. 

5 BUDI 
PT Budi Starch & Sweetener 

Tbk. 

25 
MYOR PT Mayora Indah Tbk. 

6 CEKA 
PT Wilmar Cahaya Indonesia 

Tbk. 

26 
PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 

7 CINT PT Chitose Internasional Tbk. 27 PYFA PT Pyridam Farma Tbk 

8 DLTA PT Delta Djakarta Tbk. 

28 
RMBA 

PT Bentoel Internasional 

Investama Tbk. 

9 DVLA 
PT Darya-Varia Laboratoria 

Tbk. 

29 
ROTI 

PT Nippon Indosari Corpindo 

Tbk. 

10 GGRM PT Gudang Garam Tbk. 
30 

SCPI 
PT Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk. 

11 HMSP PT H.M. Sampoerna Tbk. 
31 

SIDO 
PT Industri Jamu dan Farmasi 

Sidomuncul Tbk. 

12 ICBP 
PT Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk 

32 
SKBM PT Sekar Bumi Tbk. 

13 IIKP PT Inti Agro Resource Tbk. 33 SKLT PT Sekar Laut Tbk.  

14 INAF PT Indofarma Tbk 34 STTP PT Siantar Top Tbk. 

15 INDF 
PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk. 

35 
TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk 

16 KAEF PT Kimia Farma Tbk. 36 TCID PT Mandom Indonesia Tbk, 

17 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk. 37 TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk. 

18 KINO PT Kino Indonesia Tbk. 
38 

ULTJ 
PT Ultra Jaya Milk Industry 

Tbk. 

19 KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 39 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 

20 LMPI 
PT Langgeng Makmur 

Industri Tbk. 

40 
WIIM 

PT Wismilak Inti Makmur 

Tbk. 

Sumber: www.idx.co.id, (Data Olahan Sekunder,2021) 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, 

yaitu berupa angka-angka yang bersumber dari data laporan keuangan tahunan pada 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Diterbitkan selama 4 tahun berturut-

turut selama tahun 2017 hingga tahun 2020 di BEI.  

3.3.2 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumen dan 

informasi tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh fact 

book, idx.co.id di Bursa Efek Indonesia. 

3.4 Data yang digunakan 

a) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan : data tanggal penyampaian laporan 

keuangan tahunan perusahaan kepada BEI. 

b) Kepemilikan Institusional : persentase kepemilikan institusional. 

c) Manajemen Laba : total piutang, perubahan piutang, total pendapatan, total 

aset, natural log total aset, rata-rata total aset, perubahan pendapatan, umur 

perusahaan, natural log umur perusahaan, Growth Rate in Revenue (GRR), laba 

kotor (Gross Margin).   

d) Financial Distress : laba bersih, total aset, total utang, total aset lancar, total 

hutang lancar. 

e) Kompleksitas Operasi : jumlah anak perusahaan. 

f) Opini Audit : jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpuland data dilakukan dengan dua metode yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang ada 

hubungannya dengan perusahaan penelitian ini seperti jurnal dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan 

membaca buku-buku, referensi dan sebagainya agar diperoleh pengetahuan 

tentang yang diteliti, sehingga dapat memecahkan masalah penelitian 

dengan cepat dan tepat. 

a. Metode Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, 

mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan tahunan, laporan tahunan 

dan data lainnya yang diperlukan dari Perusahaan Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-

2020 yang termuat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3.6 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
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menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dan variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen.  

a) Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya varaibel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Menurut Kieso dkk., (2018) ketepatan waktu 

artinya memiliki informasi yang tersedia bagi para pembuat keputusan 

sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya. Ketepatan waktu 

dalam penelitian ini diproksikan dengan variabel Dummy yang 

membedakan antara perusahaan yang tepat waktu dan perusahaan yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Apabila perusahaan 

yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 31 Maret maka 

perusahaan tersebut tepat waktu masuk ke dalam kategori 1, sedangkan 

perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan setelah tanggal 31 

Maret maka perusahaan tersebut terlambat dalam menyampaikan laporan 

keuangannya masuk ke dalam kategori 0. 

b) Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel babas adalah variabel 

yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel 
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bebas adalah Kepemilikan Institusional (X1), Manajemen Laba (X2), 

Financial Distress (X3), Kompleksitas Operasi (X4) dan Opini Audit 

(X5).  

1. Kepemilikan Institusional (X1)  

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu 

perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya 

(Bernandhi dan Muid, 2014). 

Kepemilikan Institusional =
jumlah kepemilikan saham oleh institusi

jumlah saham beredar
x100% 

2. Manajemen Laba (X2) 

Manajemen laba merupakan tindakan yang mengatur waktu 

pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar 

mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar 

ketentuan di standar akuntansi. Biasanya manajemen laba dilakukan 

dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target laba tertentu 

dan juga dalam bentuk menurunkan laba di periode ini, agar dapat 

menaikan pendapatan di periode mendatang (Martani 2012:112).  

Untuk pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan Revenue 

Discretionary Model diperkenalkan oleh Stubben (2010)  dengan 

menggunakan formula Conditional Revenue Model. 

Berikut adalah formula Conditional Revenue Model Stubben (2010). 
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Discretion = ΔARit – α – β1ΔRit – β2ΔRit x SIZEit – β3ΔRit x AGEit 

– β4ΔRit x AGE_SQit – β5ΔRit  x GRR_Pit – β6ΔRit  x GRR_Nit – 

β7ΔRit  x GRMit – β8ΔRit  x GRM_SQit  

Keterangan : 

Discretion = Manajemen Laba 

ΔARit   = Perubahan Piutang perusahaan i pada periode t, 

diperoleh       dengan rumus (Stubben,2010) : 

   (piutang tahun t – piutang tahun t-1) 

Rata-rata total aset 

ΔRit   = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t, 

   diperoleh dengan rumus (Stubben, 2010) : 

   (pendapatan tahun t – pendapatan tahun t-1) 

  rata-rata total aset 

  *rata-rata total aset adalah jumlah dari aset tahun t 

dan   tahun t-1 dibagi 2 

 

SIZEit   = Natural log dari total aset perusahaan i pada tahun 

   t 

AGEit   = Natural log dari umur perusahaan i pada tahun t 

AGE_SQit  = Kuadrat dari natural log umur perusahaan i pada 

tahun t 

GRR_Pit  = Growth Rate in Revenue, diperoleh dengan rumus 

   (Chairunesia dkk., 2018): 

   (Pendapatan tahun t – pendapatan tahun t-1) 

pendapatan tahun t-1 
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  *Jika GGR bernilai negatif maka GGR_P diberi nilai 

  0  

GRR_Nit = Growth Rate in Revenue, diperoleh dengan rumus 

   (Chairunesia dkk., 2018): 

(Pendapatan tahun t – pendapatan tahun t-1) 

pendapatan tahun t-1 

   * jika GGR bernilai positif maka GGR_N diberi nilai 

   0. 

GRMit   = gross margin at end of fiscal year,diperoleh dengan 

   rumus (Nuraini, 2012) : 

   Laba kotor tahun t 

   Pendapatan tahun t 

 

GRM_SQit  = Kuadrat dari GRM perusahaan i pada tahun t 

Hasil akhir discretion dinyatakan tidak terindikasi manajemen laba 

ketika nilai berada pada nilai indeks -0,075 sampai dengan 0,075 

(Roychowdurry, 2006). 

3. Financial Distress  (X3)  

Model analisis kebangkrutan ini ditemukan oleh Zmijewski 

pada tahun 1983 yang merupakan hasil riset selama 20 tahun. 

Zmijewski menggunakan sampel 75 perusahaan yang bangkrut dan 

73 perusahaan yang sehat selama tahun 1970 hingga 1978. Model 

Zmijewski yang berhasil dikembangkan, yaitu:   

Z = -4,3-4,5X1+5,7X2-0,004X3 

Dimana:  
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X1 = ROA (Net income/total assets) 

X2 = Leverage (Total debt/total assets) 

X3 = Liquidity (Current assets/current liabilities) 

Nilai cut-off yang digunakan dalam model ini adalah 0, 

dimana jika Z bernilai positif (Z>0) berarti perusahaan berpotensi 

mengalami kebangkrutan. Sedangkan semakin negatif nilai Z (Z≤0), 

maka semakin jauh perusahaan dari potensi mengalami 

kebangkrutan.  

Tabel 5.3 Kriteria untuk cut-off Model Z Zmijewski 

Kriteria Nilai Z 

Tidak bangkrut jika Z Z≤0 

Bangkrut jika Z Z>0 

 

4. Kompleksitas Operasi (X4) 

Kompleksitas operasi merupakan akibat yang ditimbulkan 

dari pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan yang 

memiliki fokus terhadap jumlah unit yang berbeda-beda (Fitriyani 

dkk., 2014). Pengukuran kompleksitas operasi perusahaan dengan 

variabel dummy. Kode 1 bila perusahaan mempunyai anak 

perusahaan, serta kode 0 bila tidak mempunyai anak perusahaan 

(Suherdi,2018).  
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5. Opini Audit (X5) 

Opini auditor adalah opini atas kewajaran laporan keuangan 

suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan auditan, pendapat 

auditor tentang laporan keuangan yang diauditnya, akan 

berpengaruh terhadap pandangan investor yang akan melihat 

pendapat auditor tersebut sebagai good news atau badnews. Variabel 

opini auditor ini diukur menggunakan variabel dummy, dimana 

kategori dummy 1 untuk laporan keuangan yang mendapatkan 

unqualified opinion dan dummy 0 untuk laporan keuangan yang 

mendapatkan selain unqualified opnion (Turel,2010; Dewi dan 

Padmudji,2013).  

3.7 Teknik Analisis Data 

 Pengolahan data statistik memiliki peranan yang penting dalam penelitian, 

karena hasil dari pengolahan data akan didapatkan kesimpulan akhir penelitian 

yang dilakukan. Sebelum membuat kesimpulan dalam suatu penelitian, analisis 

terhadap data harus dilakukan agar hasil penelitian menjadi akurat. Dalam hal ini, 

jenis penelitian menggunakan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan data 

numerik atau angka-angka. Dan dalam menganalisis permasalahan menggunakan 

metode regresi logistik yang diolah dengan program Eviews 10. 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 
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sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018:19). 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.7.2 Pengujian Kelayakan Model (Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fit 

Test) 

 Uji kelayakan model bertujuan untuk menguji hipotesis nol bahwa apakah 

data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data 

sehingga model dapat dikatakan fit) (Ghozali, 2018:333). Uji kelayakan model 

dapat diketahui dengan menggunakan Hosmer dan Lemeshow’s yang diukur dengan 

nilai chi square. Hipotesis yang digunakan untuk uji kelayakan model adalah 

sebagai berikut:  

1. Jika nilai probabilitas Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fit Test (P-

Value) > 0,05 maka H0 diterima artinya model sesuai dengan nilai 

observasinya. Sehingga Goodness of Fit Test bisa memprediksi nilai 

observasinya. 

2. Jika nilai probabilitas Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fit Test  (P-

Value) < 0,05 maka H0 ditolak artinya ada perbedaan signifikan antara 

model dengan nilai. 

3.7.3 Pengujian Akurasi Model ( Expectation-Prediction Evaluation) 

 Pengujian akurasi model dilakukan untuk menunjukkan seberapa baik hasil 

prediksi model dan sebagai ukuran dari akurasi model. Pengujian akurasi model 

dapat dilakukan dengan melihat tabel expectation-prediction evaluation dari hasil 
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output perangkat eviews 10. Jika hasil correct yang ditunjukkan pada tabel 

mendekati 100% maka penggunaan model semakin akurat dan benar. 

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (McFadden R-Squared) 

 Serupa dengan koefisien determinasi dalam regresi pada umumnya yang 

dapat dilihat dari nilai R2 dan adjusted R2, metode logit juga memiliki uji untuk 

melihat seberapa besar varians mampu dijelaskan oleh model. Namun pada 

persamaan regresi yang menggunakan metode logit, determinasi suatu persamaan 

bervariasi berdasarkan perangkat atau software yang digunakan. Penggunaan 

Eviews akan menghasilkan koefisien determinasi McFadden R2.. 

 Koefisien ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari 

variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel 

bebasnya. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut mengukur tingkat keberhasilan 

model regresi yang kita gunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen atau 

mengetahui kecocokan (goodness of fit) dari model tersebut. Nilai R2 memiliki 

rentang antara nol hingga satu (0 < R2 < 1). Semakin mendekati nilai satu maka 

hampir semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan model 

tersebut dapat dikatakan semakin baik (Irhamna 2012).  

3.7.5 Analisis Regresi Logistik 

 Analisis regresi ditujukan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen 

(ketepatan waktu pelaporan keuangan) mempengaruhi variabel independen 

(kepemilikan institusional, manajemen laba, financial distress, kompleksitas 

operasi, dan opini audit). Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah analisis regresi logistik. Menurut Ghozali (2018:325) analisis regresi 

logistik (logistic regression) merupakan regresi yang menguji apakah terdapat 

probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel 

independen. Penggunaan analisis regresi logistik karena variabel dependen bersifat 

dikotomi (tepat dan tidak tepat). Analisis regresi logistik tidak memerlukan 

distribusi normal dalam variabel independen (Ghozali, 2018:325). Oleh karena itu, 

analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji asumsi klasik pada variable independennya. Model logit (Logistic 

Regression) dalam penelitian ini menggunakan fungsi logit pada program eviews 

10.  

 Model logit pada variabel dependen yang digunakan merupakan variabel 

binary atau dummy yang diproksikan dalam bentuk Ln yang bernilai 0 dan 1 

sehingga menggunakan rumus Ln dalam memprediksi suatu peristiwa. Untuk 

mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, manajemen laba, financial 

distress, kompelsitas operasi dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan di perusahaan sektor industri barang konsumsi di Indonesia. Adapun 

persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ln(P/1-P)  = β0 + β1 INS + β2 REV + β3 DIST  + β4 OPER + β5  OPINI + ei  

Keterangan: 

Ln(P/1-P)  = probabilitas ketepatan waktu pelaporan keuangan 

(Variabel Dummy, 1 = tepat waktu, 0 = terlambat) 

Β0-β5  = Koefisien Regresi 
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INS   = Kepemilikan Institusional. 

REV   = Conditional Revenue Model (proksi dari 

manajemen laba) 

DIST  = Financial Distress  

OPER  = Kompleksitas Operasi ( Variabel Dummy, 1= ada, 

0= tidak ada anak perusahaan)  

OPINI  = Opini audit ( Variabel Dummy, 1= wtp, 0= selain 

wtp) 

 ei   = Standard Error 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, 

manajemen laba, financial distress, kompleksitas operasi, dan opini audit terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan yang termasuk populasi dalam 

penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 40 perusahaan dan diperoleh sampel sebanyak 160 observasi 

(40 x 4). Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik 

dengan bantuan Software Eviews 10.  Berdasarkan data yang dikumpulkan, hasil 

pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepemilikan institusional yang diukur dengan menghitung persentase dari 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

2. Manajemen laba yang diukur menggunakan conditional revenue model 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

3. Financial distress yang diukur menggunakan model Zmijewsky tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
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4. Kompleksitas operasi yang diukur dengan menghitung ada tidaknya anak 

perusahaan dan diproksikan dengan dummy tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

5. Opini audit yang diukur dengan melihat jenis opini yang dikeluarkan oleh 

auditor dan diproksikan dengan dummy berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

6. Hasil pengujian McFadden R-Squared pada penelitian ini adalah sebesar 

0,150385. Hal ini mengindikasikan bahwa pada variabel dependen 

ketepatan waktu dapat dijelaskan sebanyak 15,04% oleh variabel 

independen (kepemilikan institusional, manajemen laba, financial distress, 

kompleksitas operasi dan opini audit) dan sisanya sebesar 84,96% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.  

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapat hasil yang lebih baik 

lagi. 

1. Peneliti hanya memasukkan lima dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu kepemilikan institusional, 

manajemen laba, financial distress, kompleksitas operasi, dan opini audit. 

2. Peneliti hanya menggunakan Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga jumlah sampel yang bisa 
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terpenuhi sesuai kriteria pemilihan sampel purposive sampling sebanyak 40 

perusahaan. serta penelitian ini hanya dilakukan selama periode 4 tahun. 

5.3 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor, hasil penelitian opini audit menunjukkan pengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, oleh karena itu diharapkan 

investor dapat melihat opini audit sebagai salah satu indikasi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun pengamatan, 

memperbanyak jumlah sampel dan menambah varabel independen lain  

yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.  
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LAMPIRAN 1 Hasil Tabulasi Data 

CODE & 
TAHUN 

KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL 

MANAJEMEN 

LABA 

FINANCIAL 

DISTRESS 

KOMPLEKSITAS 

OPERASI 

OPINI 

AUDIT 
TIMELINESS 

X1 X2 X3 X4 X5 Y 

ADES2017 91.52 0,008301 -1,67924 0 1 1 

ADES2018 91.52 -0,01132 -1,99294 0 1 1 

ADES2019 91.52 0,011809 -3,00349 0 1 1 

ADES2020 91.52 0,014006 -3,41371 0 1 1 

AISA2017 62.47 -0,05866 22,91208 1 0 0 

AISA2018 38.3 0,014087 12,53466 1 0 0 

AISA2019 38.55 -0,10695 -3,5177 1 0 0 

AISA2020 65.43 0,059284 -3,64583 1 1 1 

ALTO2017 37.65 -0,04019 -3,12717 1 1 0 

ALTO2018 39.05 -0,01639 -2,9008 1 1 0 

ALTO2019 40.55 -0,04252 -0,54013 1 1 1 

ALTO2020 40.33 -5,2E-05 -0,48251 1 1 1 

BTEK2017 73.47 -0,0257 -0,70288 1 1 1 

BTEK2018 47.5 -0,05515 -1,16939 1 1 1 

BTEK2019 41.59 0,031459 -0,98591 1 1 1 

BTEK2020 40.51 -0,03499 -0,30264 1 1 1 

BUDI2017 53.4 0,031112 -0,99066 1 1 1 

BUDI2018 53.4 0,042447 -0,73136 1 1 1 

BUDI2019 57.85 -0,05164 -1,14236 1 1 1 

BUDI2020 57.85 0,03492 -1,24993 1 1 1 

CEKA2017 92.01 -0,00484 -2,65212 0 1 1 

CEKA2018 92.01 0,015487 -3,73939 0 1 1 

CEKA2019 92.01 0,068608 -3,94405 0 1 1 

CEKA2020 91.98 0,017091 -3,72771 0 1 1 

CINT2017 67.84 -0,02926 -3,46481 1 1 1 

CINT2018 71.9 0,004844 -3,24361 1 1 1 

CINT2019 77.44 -0,01397 -2,93098 1 1 1 

CINT2020 77.44 0,023111 -3,02276 1 1 1 

DLTA2017 84.58 -0,02397 -4,43945 1 1 1 

DLTA2018 81.67 -0,0155 -4,40686 1 1 1 

DLTA2019 84.58 0,038651 -4,48604 1 1 1 

DLTA2020 84.58 0,009083 -3,82681 1 1 1 

DVLA2017 92.46 -0,02171 -2,93333 0 1 1 

DVLA2018 92.46 0,013704 -3,2136 0 1 1 



 

115 
 

DVLA2019 92.23 0,000482 -3,22524 0 1 1 

DVLA2020 92.13 -0,00097 -2,78238 0 1 1 

GGRM2017 75.55 -0,0214 -2,73187 1 1 1 

GGRM2018 75.55 -0,03834 -2,83892 1 1 1 

GGRM2019 75.55 -0,02859 -2,92205 1 1 1 

GGRM2020 75.99 -0,00203 -3,31796 1 1 1 

HMSP2017 92.5 -0,04201 -4,44991 0 1 1 

HMSP2018 92.5 -0,01987 -4,24921 1 1 1 

HMSP2019 92.5 -0,00479 -3,82149 1 1 1 

HMSP2020 92.5 0,023999 -2,85735 1 1 1 

ICBP2017 80.53 -0,0099 -2,7778 1 1 1 

ICBP2018 80.53 -0,02858 -2,98394 1 1 1 

ICBP2019 80.53 -0,04566 -3,16061 1 1 1 

ICBP2020 80.53 -0,02031 -1,70008 1 1 1 

IIKP2017 19.1 0,025341 -3,66218 1 1 1 

IIKP2018 16.31 -0,01173 -3,62216 1 0 1 

IIKP2019 17.88 0,278539 -4,18542 1 1 1 

IIKP2020 18.62 -0,09185 -3,73071 1 1 1 

INAF2017 87.72 -0,02851 -0,42932 1 1 1 

INAF2018 99.45 0,049665 -0,46475 1 1 1 

INAF2019 88 0,024077 -0,71308 1 1 0 

INAF2020 88 0,149874 -0,03713 1 1 1 

INDF2017 50 -1,7E-05 -1,9027 1 1 1 

INDF2018 50 -0,01993 -1,78286 1 1 1 

INDF2019 50 -0,02251 -2,09284 1 1 1 

INDF2020 50.7 -0,00992 -1,58564 1 1 1 

KAEF2017 90.02 0,026076 -1,25639 1 1 1 

KAEF2018 94.47 0,208459 -0,81911 1 1 1 

KAEF2019 94.56 -0,0065 -0,91016 1 1 1 

KAEF2020 94.46 -0,05173 -0,91497 1 1 1 

KICI2017 83.36 -0,02342 -2,41864 1 1 1 

KICI2018 88.08 0,040246 -2,10018 0 1 1 

KICI2019 89.45 -0,03452 -1,79505 0 1 1 

KICI2020 89.41 0,023043 -1,56299 0 1 1 

KINO2017 79.89 -0,04122 -2,37735 1 1 1 

KINO2018 80.23 0,033841 -2,2642 1 1 1 

KINO2019 80.23 0,053268 -2,38039 1 1 1 

KINO2020 81.23 0,058303 -1,49503 1 1 1 

KLBF2017 56.77 0,001523 -4,0486 1 1 1 

KLBF2018 56.97 0,010199 -4,04218 1 1 1 
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KLBF2019 56.96 -0,00061 -3,87982 1 1 1 

KLBF2020 57.06 -0,01345 -3,79154 1 1 1 

LMPI2017 17.78 -0,03081 -0,93131 0 1 0 

LMPI2018 17.78 -0,09542 -0,60296 0 1 1 

LMPI2019 17.78 -0,11964 -0,58623 0 1 1 

LMPI2020 17.78 -0,04814 -0,35033 0 1 1 

MBTO2017 67.76 0,030512 -1,47954 1 1 1 

MBTO2018 67.76 -0,0906 -0,45719 1 1 1 

MBTO2019 67.75 -0,13669 -0,36321 1 1 1 

MBTO2020 67.75 0,01693 -2,95267 1 1 1 

MERK2017 86.65 0,052513 -3,52261 0 1 1 

MERK2018 86.65 0,134596 -5,0888 0 1 1 

MERK2019 86.65 -0,04687 -2,75811 0 1 1 

MERK2020 86.65 -0,06767 -2,71369 0 1 1 

MLBI2017 81.78 0,102682 -3,3917 1 1 1 

MLBI2018 81.78 -0,00583 -2,81373 1 1 1 

MLBI2019 81.78 0,07415 -2,73124 1 1 1 

MLBI2020 81.78 -0,08344 -1,85581 1 1 1 

MRAT2017 80.22 -0,01188 -2,80576 1 1 1 

MRAT2018 80.17 -0,01467 -2,69009 1 1 0 

MRAT2019 71.26 0,036981 -2,55674 1 1 1 

MRAT2020 71.26 -0,01553 -2,05027 1 1 0 

MYOR2017 59.07 0,103739 -1,91198 1 1 1 

MYOR2018 59.07 -0,02254 -1,82887 1 1 1 

MYOR2019 59.07 0,007935 -2,06631 1 1 1 

MYOR2020 59.07 -0,04301 19,72584 1 1 1 

PSDN2017 65.81 -0,01477 -1,28481 1 1 1 

PSDN2018 65.81 0,000413 -0,28803 1 1 1 

PSDN2019 66.2 -0,02551 0,241025 1 1 1 

PSDN2020 68.1 0,036391 0,809641 1 1 1 

PYFA2017 53.85 -0,02421 -2,70369 0 1 1 

PYFA2018 53.85 -0,01619 -2,43821 0 1 1 

PYFA2019 53.85 -0,0047 -2,56083 0 1 1 

PYFA2020 73.44 0,043328 -2,97762 1 1 1 

RMBA2017 92.48 0,032837 -2,37272 1 1 1 

RMBA2018 92.48 0,00201 -1,62714 1 1 1 

RMBA2019 92.48 0,038139 -1,43799 1 1 1 

RMBA2020 92.48 0,045988 -0,25678 1 1 1 

ROTI2017 70.28 0,012826 -2,26809 1 1 1 

ROTI2018 73.11 -0,01427 -2,52857 1 1 1 
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ROTI2019 73.11 -0,05399 -2,59904 1 1 1 

ROTI2020 82.81 -0,01688 -2,91805 1 1 1 

SCPI2017 98.41 0,032527 -0,51698 0 1 0 

SCPI2018 98.41 -0,01329 -0,71115 0 1 0 

SCPI2019 98.41 -0,02672 -1,46205 0 1 0 

SCPI2020 98.79 0,082992 -2,18875 0 1 1 

SIDO2017 81.6 0,00769 -4,61837 1 1 1 

SIDO2018 81.6 -0,03557 -4,46893 1 1 1 

SIDO2019 81.6 -0,01191 -4,59585 1 1 1 

SIDO2020 81.6 -0,00621 -4,47695 1 1 1 

SKBM2017 82.8 0,024857 -4,08416 1 1 1 

SKBM2018 82.8 0,003329 -1,99449 1 1 1 

SKBM2019 82.8 0,005378 -1,85106 1 1 1 

SKBM2020 82.8 0,012357 -1,71947 1 1 1 

SKLT2017 84.05 -0,0041 -1,5228 1 1 1 

SKLT2018 84.05 0,04534 -0,84183 1 1 1 

SKLT2019 84.05 -0,01815 -1,60249 1 1 1 

SKLT2020 84.05 -0,0376 -1,86833 1 1 1 

STTP2017 56.76 -0,01124 -2,61026 1 1 0 

STTP2018 56.76 0,016762 -3,61401 1 1 1 

STTP2019 56.76 0,06423 -3,61401 1 1 1 

STTP2020 56.76 -0,0327 -3,84785 1 1 0 

TBLA2017 54.35 -0,07119 -0,60132 1 1 1 

TBLA2018 55.27 0,033254 -0,48674 1 1 1 

TBLA2019 55.27 -0,01309 -0,53839 1 1 1 

TBLA2020 55.27 -0,01245 -0,49105 1 1 1 

TCID2017 73.82 -0,00023 -3,44584 0 1 1 

TCID2018 73.82 -0,00586 -3,53962 0 1 1 

TCID2019 74.29 0,010059 -3,38925 0 1 1 

TCID2020 75.9 -0,00951 -3,13327 0 1 1 

TSPC2017 78.92 0,005554 -2,84356 1 1 1 

TSPC2018 79.91 -0,00332 -2,85391 1 1 1 

TSPC2019 80.44 -0,01605 -2,8734 1 1 1 

TSPC2020 81.65 0,004745 -3,01671 1 1 1 

ULTJ2017 36.86 -0,00954 -3,86412 1 1 1 

ULTJ2018 36.3 -0,03081 -4,08469 1 1 1 

ULTJ2019 36.46 -0,02328 -4,20091 1 1 1 

ULTJ2020 21.4 0,005832 -2,29353 1 1 1 

UNVR2017 85 0,046969 -1,82942 0 1 1 

UNVR2018 85 0,004267 -2,91524 0 1 1 
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UNVR2019 85 0,006185 -1,67168 0 1 1 

UNVR2020 85 -0,00968 -1,54299 0 1 1 

WIIM2017 5.14 0,013207 -3,31892 1 1 1 

WIIM2018 5.53 0,010908 -3,3705 1 1 1 

WIIM2019 5.1 -0,00124 -3,25045 1 1 1 

WIIM2020 0 -0,07511 -3,28229 1 1 1 
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LAMPIRAN 2 Hasil Statistik Deskriptif 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 Y 

 Mean  69.31713  4.21E-07 -2.008059  0.756250  0.975000  0.912500 

 Median  77.44000 -0.004747 -2.579938  1.000000  1.000000  1.000000 

 Maximum  99.45000  0.278539  22.91208  1.000000  1.000000  1.000000 

 Minimum  0.000000 -0.136692 -5.088797  0.000000  0.000000  0.000000 

 Std. Dev.  23.07154  0.050144  3.149376  0.430692  0.156615  0.283454 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 Hasil Uji Kelayakan Model (Hosmer and Lemeshow) 

 

Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification    

Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests      

Equation: UNTITLED       

Date: 12/26/21   Time: 17:35      

Grouping based upon predicted risk (randomize ties)    

         
         
     Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L 

 Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 

         
         

1 0.0568 0.8789 6 5.01745 10 10.9825 16 0.28031 

2 0.8886 0.9077 0 1.63704 16 14.3630 16 1.82362 

3 0.9092 0.9190 1 1.38217 15 14.6178 16 0.11566 

4 0.9203 0.9328 1 1.17007 15 14.8299 16 0.02667 

5 0.9333 0.9391 2 1.02390 14 14.9761 16 0.99416 

6 0.9394 0.9445 3 0.93403 13 15.0660 16 4.85296 

7 0.9447 0.9484 1 0.85512 15 15.1449 16 0.02593 

8 0.9492 0.9535 0 0.78571 16 15.2143 16 0.82629 

9 0.9538 0.9569 0 0.71390 16 15.2861 16 0.74724 

10 0.9590 0.9944 0 0.48060 16 15.5194 16 0.49548 

         
         
  Total 14 14.0000 146 146.000 160 10.1883 

         
         

H-L Statistic 10.1883  Prob. Chi-Sq(8) 0.2521  

Andrews Statistic 69.2446  Prob. Chi-Sq(10) 0.0000  
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LAMPIRAN 4 Hasil Uji Akurasi Model (Expectation-Prediction Evaluation) 

 

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 

Equation: UNTITLED     

Date: 12/26/21   Time: 17:56    

Success cutoff: C = 0.5    

       
       
            Estimated Equation            Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

       
       

P(Dep=1)<=C 3 1 4 0 0 0 

P(Dep=1)>C 11 145 156 14 146 160 

Total 14 146 160 14 146 160 

Correct 3 145 148 0 146 146 

% Correct 21.43 99.32 92.50 0.00 100.00 91.25 

% Incorrect 78.57 0.68 7.50 100.00 0.00 8.75 

Total Gain* 21.43 -0.68 1.25    

Percent Gain** 21.43 NA 14.29    

       
       
            Estimated Equation            Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

       
       

E(# of Dep=0) 3.35 10.65 14.00 1.22 12.78 14.00 

E(# of Dep=1) 10.65 135.35 146.00 12.78 133.23 146.00 

Total 14.00 146.00 160.00 14.00 146.00 160.00 

Correct 3.35 135.35 138.69 1.22 133.23 134.45 

% Correct 23.90 92.70 86.68 8.75 91.25 84.03 

% Incorrect 76.10 7.30 13.32 91.25 8.75 15.97 

Total Gain* 15.15 1.45 2.65    

Percent Gain** 16.60 16.60 16.60    

       
       

*Change in "% 

Correct" from 

default (constant 

probability) 

specification       

**Percent of 

incorrect (default) 

prediction corrected 

by equation       
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LAMPIRAN 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (MCFadden R2) 

     
     

McFadden R-squared 0.150385     Mean dependent var 0.912500 

S.D. dependent var 0.283454     S.E. of regression 0.263030 

Akaike info criterion 0.579187     Sum squared resid 10.65449 

Schwarz criterion 0.694506     Log likelihood -40.33499 

Hannan-Quinn criter. 0.626014     Deviance 80.66997 

Restr. deviance 94.94888     Restr. log likelihood -47.47444 

LR statistic 14.27891     Avg. log likelihood -0.252094 

Prob(LR statistic) 0.013932    

     
     

 

 

LAMPIRAN 6 Hasil Analisis Regresi Logistik 

 

Dependent Variable: Y   

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 12/26/21   Time: 17:34   

Sample: 1 160    

Included observations: 160   

Convergence achieved after 4 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     

C -1.004113 1.571614 -0.638906 0.5229 

X1 -0.000280 0.014178 -0.019720 0.9843 

X2 7.780591 7.556974 1.029591 0.3032 

X3 -0.084949 0.075763 -1.121252 0.2622 

X4 0.615073 0.674501 0.911894 0.3618 

X5 3.055721 1.394046 2.191980 0.0284 

     
     

McFadden R-squared 0.150385     Mean dependent var 0.912500 

S.D. dependent var 0.283454     S.E. of regression 0.263030 

Akaike info criterion 0.579187     Sum squared resid 10.65449 

Schwarz criterion 0.694506     Log likelihood -40.33499 

Hannan-Quinn criter. 0.626014     Deviance 80.66997 

Restr. deviance 94.94888     Restr. log likelihood -47.47444 

LR statistic 14.27891     Avg. log likelihood -0.252094 

Prob(LR statistic) 0.013932    

     
     

Obs with Dep=0 14      Total obs 160 

Obs with Dep=1 146    
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LAMPIRAN 7 Hasil Uji Statistik Z 

Dependent Variable: Y   

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 12/26/21   Time: 17:34   

Sample: 1 160    

Included observations: 160   

Convergence achieved after 4 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     

C -1.004113 1.571614 -0.638906 0.5229 

X1 -0.000280 0.014178 -0.019720 0.9843 

X2 7.780591 7.556974 1.029591 0.3032 

X3 -0.084949 0.075763 -1.121252 0.2622 

X4 0.615073 0.674501 0.911894 0.3618 

X5 3.055721 1.394046 2.191980 0.0284 
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LAMPIRAN 8 Surat Keterangan Izin Penelitian 
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