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ABSTRAK 

 

“PENGARUH PROFITABILITAS, UMUR PERUSAHAAN, UKURAN 

PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN  LIKUIDITAS TERHADAP 

KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN  LAPORAN KEUANGAN PADA 

PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020” 

 

 
OLEH: 

INDAH SHAFIRA 

NIM: 11673200865 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, leverage dan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Jumlah sampel penelitian ini 

sebanyak 12 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 

melalui laporan tahunan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi logistik 

yang terdiri analisis statistik deskriptif, overall model fit, goodness of fit test dan 

uji hipotesis. Hasil analisis data atau logistik menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, pada variabel umur 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Sedangkan variabel leverage dan likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

 

Kata Kunci : Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Likuiditas Dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan   
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ABSTRACT 

 

“THE EFFECT OF PROFITABILITY, COMPANY AGE, COMPANY SIZE, 

LEVERAGE AND LIQUIDITY ON TIMELINESS OF SUBMITTING 

FINANCIAL STATEMENTS ON BIG TRADE SUB SECTOR COMPANIES 

LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE 2017-2020 

PERIOD” 

 

 
BY: 

INDAH SHAFIRA 

NIM: 11673200865 

 

This study is a quantitative study that aims to determine how the effect of 

profitability, company age, company size, leverage and liquidity on the timeliness 

of submitting financial statements to large trading sub-sector companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2020 period. The number of samples 

in this study were 12 companies with the sampling method using the purposive 

sampling method. This study uses secondary data obtained through the company's 

annual report. Data analysis used logistic regression consisting of descriptive 

statistical analysis, overall model fit, goodness of fit test and hypothesis testing. 

The results of data or logistical analysis show that partially the profitability and 

company size variables have a positive effect on the timeliness of submitting 

financial statements, the variable age of the company has a negative effect on the 

timeliness of submitting financial statements. Meanwhile, the leverage and 

liquidity variables have no effect on the timeliness of submitting financial 

statements. 

  

Keyword: Profitability, Company Age, Company Size, Leverage, Liquidity and 

Timeliness of Submitting Financial Statements 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan media komunikasi perusahaan dengan para 

pemegang saham. Perusahaan publik (terbuka), yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan sahamnya diperjual-belikan dipasar modal, tentu memiliki 

tanggung jawab lebih kepada pihak yang berkepentingan dibandingkan 

perusahaan tertutup. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan 

menerbitkan dan menyampaikan laporan keuangan kepada publik.  

Informasi keuangan akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat 

waktu kepada pemakainya. Hal ini sesuai dengan empat karakteristik kualitatif 

pokok laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat 

diperbandingkan (IAI, 2013). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

suatu perusahaan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. 

Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar 

modal. Informasi yang disampaikan oleh laporan keuangan mengandung sebuah 

good news  dan bad news yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Good 

news merupakan berita baik bagi investor sebagai sinyal yang baik dalam 

menentukan keputusan investasi. Sedangkan bad news merupakan berita buruk 

bagi investor sebagai sinyal yang kurang baik dalam menentukan keputusan 

investasi (Wulantoro,2011)  
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Aturan mengenai waktu pelaporan keuangan di Indonesia diatur oleh 

Bapepam-LK pada Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-346/BL/2011. Laporan keuangan tahunan 

disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit laporan keuangan, harus 

disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga setelah tanggal laporan keuangan. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, menyebutkan semua perusahaan yang terdaftar di pasar 

modal wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam-LK 

(OJK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan yang 

melanggar akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat berupa teguran tertulis, 

denda hingga penghentian sementara dari bursa. 

Berita tentang kasus keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan 

laporan keuangannya masih sering terjadi, dalam berita yang dimuat di Bisnis.com  

01 Juli 2019, PT Bursa Efek Indonesia memberhentikan perdagangan saham milik 

10 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 

Desember 2018. Adapun komposisinya, sebanyak 4 emiten baru diberikan 

suspensi per 1 Juli 2019 karena belum menyampaikan laporan keuangan tahunan 

per 31 Desember 2018. Sementara itu, 6 emiten lainnya mendapat perpanjangan 

suspensi perdagangan efek karena belum menyampaikan laporan keuangan 

auditan 2018 dan belum membayar denda. Adapun, 4 perusahaan tercatat yang 

perdagangan sahamnya dihentikan sementara di pasar reguler dan pasar tunai 

sejak sesi I perdagangan Senin (1/7/2019) adalah: PT Apexindo Pratama Duta 

Tbk. (APEX) PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY) PT Sugih Energy Tbk. 
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(SUGI) PT Nipress Tbk. (NIPS). Selanjutnya 6 perusahaan tercatat yang masa 

suspensinya diperpanjang adalah: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) PT 

Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (BORN) PT Golden Plantation Tbk. 

(GOLL) PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk. (TMPI) PT Cakra Mineral Tbk. 

(CKRA) PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan salah satunya adalah Profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat 

menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi perusahaannya. Profitabilitas 

menunjukkan tingkat efisiensi dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bagi pemegang saham. Profitabilitas merupakan kemampuan yang 

dicapai oleh perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2013).  Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kasin & Arfianti (2018) dan Astuti & Erawati 

(2018) menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara hasil 

berbeda ditunjukkan dalam penelitian Dewayani, Amin & Dewi (2017), Utami & 

Yennisa (2017) dan Valentina & Gayatri (2018) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini kembali menguji pengaruh 
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profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan. 

Faktor lainnya yang mampu mempengaruhi keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan selanjutnya yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan 

merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya. 

Umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap bertahan dan menjadi bukti 

bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang 

ada dalam perekonomian. Menurut Prahesty (2011), perusahaan yang memiliki 

umur lebih tua melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki umur lebih muda. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki umur 

yang lebih tua memiliki banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntasi dan 

sistem informasi  yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal yang 

kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat 

sehingga memungkinkan laporan keuangan auditnya lebih cepat kepada publik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al-juaidi & Al-afifi (2016) dan Valentina & 

Gayatri (2018) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Erawati (2018) dan Pujiatmi & Ismawati 

(2018) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, 

penelitian ini kembali menguji pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 
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Faktor lainnya yang mampu mempengaruhi keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari 

beberapa segi, besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai 

aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. 

Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu (Awalludin, 2012). Semakin tinggi total nilai aset yang dimiliki 

maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu, dan sebaliknya ukuran 

perusahaan kecil memiliki total aset yang lebih rendah. Perusahan besar biasanya 

segera menerbitkan laporan keuangan untuk menunjukkan banyaknya sumber 

informasi dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut (Susilo & 

Fatmayeti, 2015). Hal ini juga didukung oleh Valentina & Gayatri (2018) dan 

Pujiatmi & Ismawati (2018). Sementara pada penelitian Astuti & Erawati (2018), 

Kasin & Arfianti (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, 

penelitian ini kembali menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

Faktor lain yang memungkinkan yaitu Leverage. Leverage adalah rasio 

yang mengukur tingkat investasi (aktiva) perusahaan yang telah dibiayai oleh 

penggunaan utang. Leverage mengacu pada seberapa jauh suatu perusahaan 

bergantung pada kreditor dalam membiayai aktiva perusahaan. Savitri (2010). 

Perusahaan yang mempunyai Leverage yang tinggi berarti sangat tergantung pada 

pinjaman luar untuk membiayai aktivitasnya. Sedangkan perusahaan yang 

mempunyai Leverage yang rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan 
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modal sendiri. Sehingga makin tinggi Leverage berarti semakin tinggi resiko 

perusahaan karena terdapat kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa 

melunasi kewajiban utangnya, baik pokok maupun bunganya. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ferdina & Wirama (2017) dan Pujiatmi & Ismawati (2018) 

menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya, Susilo 

(2015), Sari (2016) dan Ulfah (2020), menunjukkan bahwa Leverage tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Oleh 

karena itu, penelitian ini kembali menguji pengaruh leverage terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

Faktor lain yang mampu mempengaruhi keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan yaitu Likuiditas. Rasio Likuiditas merupakan kemampuan 

bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek perusahaan 

dengan menggunakan rasio lancar yang dapat digunakan perusahaan. Apabila 

perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar semakin besar, ini berarti 

semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Hal ini merupakan berita baik (good news) 

sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung untuk tepat waktu 

dalam penyampaian laporan keuangannya. Penelitian Gafar, Malisan & Irwansyah 

(2017) dan Wulandari (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Ferdina & 
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Wirama (2017) dan Dewayani, Amin & Dewi (2017) menyatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh  terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Oleh karena 

itu, penelitian ini kembali menguji pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan 

memiliki hasil yang beragam. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Widia Astuti dan Teguh Erawati  (2018) dengan 

judul “Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2012-2016) 

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, 

diantaranya menambah variabel leverage yaitu rasio yang mengukur tingkat 

investasi (aktiva) perusahaan yang telah dibiayai oleh menggunaan utang, dan 

variabel  likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban 

jangka pendek yang jatuh tempo secara tepat waktu, karena masih adanya 

perbedaan hasil atas dua variabel penelitian tersebut. Memperbaharui rentang 

waktu penelitian dari 2017-2020 karena penelitian terdahulu meneliti tahun lama, 

dan mengganti objek penelitian menjadi sub sektor perdagangan besar karena 

adanya perusahaan di sektor ini terlambat dalam menyampaikan laporan 

keuangan di dalam berita yang dilansir dari Bisnis.com  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, 
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Leverage dan  Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian  Laporan 

Keuangan  pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah didalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan ?  

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan ? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan ? 

5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

2. Untuk menganalisis apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 
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3. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

4. Untuk menganalisis apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

5. Untuk menganalisis apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

perkembangan studi akuntansi dan keuangan dengan memberikan gambaran 

mengenai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Manfaat praktisi 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan.  

b. Bagi Praktisi 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan acuan bagi para pelaku dan 

praktisi yang membutuhkan untuk membuat kebijakan seperti kreditur, investor, 

analis keuangan, dan manajer perusahaan itu sendiri mengenai ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah 

sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini memberikan penjelasan umum tentang latar belakang 

permasalahan yang berisikan gagasan yang mendasari dari penulisan 

proposal ini secara menyeluruh, perumusan masalah, tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan yang berisikan penjelasan singkat mengenai isi bab-bab 

proposal yang ditulis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penulisan 

proposal ini, yaitu tentang profitabilitas, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, leverage, dan likuiditas. selain mengenai pengertian 

akan dijelaskan juga mengenai penelitian terdahulu, pandangan Islam 

terhadap keuangan serta bab ini juga akan menguraikan kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari jenis penelitian populasi dan sampel, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

metode analisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis kualitas data, dan 

interprestasi hasil yang menguraikan interpretasi terhadap hasil 

analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di 

dalamnya permberian argumentasi atau dasar pembenaran. 

BAB V : PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, 

selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada 

pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan  keterbatasan  penelitian 

ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)  

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan 

dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada 

ajaran atau peraturan.  

Teori kepatuhan menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam 

mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu dengan harapan akan suatu 

imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin 

dijatuhkan (Anggraeni & Kiswaran, 2011).   

Aturan mengenai waktu pelaporan keuangan di Indonesia diatur oleh 

Bapepam-LK pada Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-346/BL/2011. Laporan keuangan tahunan 

disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit laporan keuangan, harus 

disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga setelah tanggal laporan keuangan. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, menyebutkan semua perusahaan yang terdaftar di pasar 

modal wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam-LK 

(OJK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan yang 

melanggar akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat berupa terguran tertulis, 
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denda hingga penghentian sementara dari bursa. Hal tersebut sesuai dengan teori 

kepatuhan (compliance theory). 

Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang 

psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi 

dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Teori kepatuhan dapat 

mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya 

dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara 

tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk 

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi 

para pengguna laporan keuangan (Gafar, 2017). 

2.1.2  Teori Keagenan (Agency Theory)  

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen 

sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, 

keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang 

melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang 

menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan 

Meckling, 1976). 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal, agen 

sebagai pihak manajemen seringkali mempunyai tujuan yang berlawanan dengan 

tujuan prinsipal untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. 

Dijelaskan dalam teori agensi sering munculnya ketidakseimbangan informasi 

antara agent dan principal di dalam suatu organisasi. Untuk menekan 

ketidakseimbangan informasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya peraturan 
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yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat 

waktu. Dengan mewajibkan setiap perusahaan untuk menyampaikan informasi 

keuangan secara tepat waktu maka akan mengurangi munculnya 

ketidakseimbangan informasi (Imaniar & Kurnia, 2016).  

2.1.3 Teori Sinyal (Signal Theory ) 

Sinyal adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar 

seperti harga saham, obligasi dan sebagainya, sehingga akan memberi pengaruh 

pada keputusan investor (Fahmi, 2014). Sinyal yang dimaksud lainnya ialah 

manajer yang memiliki keyakinan bahwa perusahaan dapat diprospek dengan baik 

dan ingin memiliki harga saham yang meningkat, tentunya manajer tersebut harus 

mengkomunikasikan hal tersebut pada investor.  Teori sinyal ini berkaitan dengan 

cara perusahaan menyampaikan informasi. Apabila informasi diterima dengan 

baik oleh investor maka hal itu disebut informasi simetri sedangkan jika informasi 

belum diterima dengan baik oleh investor maka informasi tersebut disebut sebagai 

informasi asimetri. Penjelasan tentang yang dimaksud, diharapkan perusahaan 

memberikan informasi yang baik terhadap pihak luar dikarenakan bila informasi 

tentang variabel pada penelitian ini diberikan perusahaan secara baik maka 

pandangan investor terhadap perusahaan menjadi lebih baik. 

Investor selalu membutuhkan informasi yang simetris sebagai pemantauan 

dalam menanamkan dana pada suatu perusahaan. Jadi, sangat penting bagi 

perusahaan untuk memberikan informasi setiap account (rekening) pada laporan 

keuangan dimana merupakan sinyal untuk diinformasikan kepada investor 

maupun calon investor (Subalno, 2011). Positif dalam signalling theory dimana 
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perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka 

dengan perusahaan yang tidak memiliki “Berita Bagus” dengan 

menginformasikan pada pasar tentang keadaan posisi keuangan mereka seperti, 

total aset, total hutang, modal, laba, kualitas auditor, struktur kepemilikan, serta 

penggunaan teknologi informasi sehingga investor dapat melihat informasi 

tersebut. Sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh 

perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus, tidak akan dipercaya 

oleh pasar. Rini (2010). 

2.1.4 Ketepatan Waktu (Timeliness)  

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan  keuangan 

standar akuntansi keuangan, laporan keuangan harus memenuhi  empat 

karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi  

laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut  

yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk  

mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah  

satunya adalah kendala ketepatan waktu.   

Ketepatan waktu adalah rentang waktu pengumuman laporan tahunan 

keuangan yang telah diaudit kepada publik dan wajib melaporkan kepada 

Bapepam sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke 

Bapepam untuk memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan 

khususnya karekteristik yang relevan, maka informasi laporan keuangan akan 

bermanfaat bagi para pemakai (Mamduh, 2016). 



 16 

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi 

yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan, apabila informasi tidak disampaikan 

dengan tepat waktu maka menyebabkan nilai dari informasi tersebut berkurang 

dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

diukur secara kuantitatif berdasarkan rentang waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan tahunan, yaitu dari lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh 

laporan auditor independen atas audit laporan tahunan perusahaan. Lamanya 

waktu ini dihitung sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember 

sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Ketepatan waktu 

diukur dengan dummy variabel, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang tepat 

waktu dan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu. Perusahaan di 

kategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret 

(Al Daoud et al., 2014). 

Sesuai dengan peraturan X.K.2 yang diterbitkan Bapepam, maka  

penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu  

apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah  

tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. Keterlambatan  

penyampaian laporan keuangan bisa berakibat buruk bagi perusahaan baik secara  

langsung maupun tidak langsung.  

2.1.5 Laporan keuangan (financial statement) 

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015) adalah 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
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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.” 

Fahmi (2011) menyatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi 

yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Menurut 

Mamduh (2012), laporan keuangan pada dasarnya ingin melaporkan aktivitas 

pendanaan, aktivitas investasi dan aktivitas operasional sebagai evaluasi 

keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut PSAK (Revisi 2017) bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan 

bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai 

kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil. Suatu laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa 

komponen diantaranya (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Laba Rugi, (3) 

Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Laporan Arus Kas, (5) Catatan Atas Laporan 

Keuangan. Tujuan penerapan PSAK No.1 adalah untuk menetapkan dasar-dasar 

bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang selanjutnya disebut 
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laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. 

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 (2015) adalah memberikan informasi mengenai posisi 

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

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.  

Menurut Dwi Martani (2012) pengguna laporan keuangan meliputi 

investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, 

pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pengguna tersebut 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

berbeda, diantaranya sebagai berikut:  

1. Investor: menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden 

dimasa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau 

menjual saham entitas.  

2. Karyawan: kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja.  

3. Pemberi pinjaman: kemampuan membayar hutang dan bunga yang akan 

mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.  

4. Pemasok dan kreditur lain: kemampuan entitas membayar liabilitasnya 

pada saat jatuh tempo. 

5. Pelanggan: kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.  

6. Pemerintah: menilai bagaimana alokasi sumber daya.  

7. Masyarakat: menilai tren dan perkembangan kemakmuran  
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Jadi, laporan keuangan adalah suatu laporan yang memberikan informasi 

tentang posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, sehingga 

mempermudah pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk 

mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Selain itu, bagi pihak pemakai lainnya 

dapat dijadikan informasi yang sangat berguna bagi kepentingan keuangan. 

2.1.6 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti : laba 

operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat 

menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya (Saputra 

2016). Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang 

rendah maka akan membawa reaksi negatif dari pasar dan turunnya penilaian atas 

kinerja perusahaan.  

Perusahaan yang mengumumkan labanya akan berdampak positif terhadap 

penilaian pihak lain atas kinerja perusahaan (Puspaningrum, 2013). Profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan karena profitabilitas menunjukan keberhasilan perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dikatakan bahwa profit merupakan 

berita baik (good news) bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda 
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penyampaian informasi yang berisi berita baik. Dengan demikian perusahaan 

yang mampu menghasilkan profit akan cenderung lebih tepat waktu dalam 

pelaporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian 

(Saputra, 2016). 

2.1.7 Umur Perusahaan  

Umur perusahaan juga merupakan salah satu aspek yang menjadi bahan 

pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan 

yang lebih lama menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tetap survive dan dapat 

bertahan dalam persaingan bisnis serta dapat mengambil kesempatan bisnis yang 

ada dalam perekonomian sehingga masih bisa beroperasi pada masa sekarang 

(Prahesty 2011). Siklus hidup perusahaan secara eksplisit mempunyai tujuan 

jangka panjang menghasilkan keuntungan finansial yang meningkatkan kinerja 

perusahaan. Untuk itu, diperlukan capitability sistem informasi yang dapat 

menyediakan informasi yang tepat waktu dalam prespektif pembelajaran dan 

pertumbuhan suatu perusahaan. Pada dasarnya perusahaan didirikan untuk jangka 

waktu yang tidak terbatas atau panjang, tidak didirikan hanya untuk beberapa 

tahun saja (Indrayenti & Ie, 2016). 

Umur perusahaan ditunjukkan dengan seberapa lama perusahaan dapat 

bertahan, maka semakin lengkap pula informasi yang telah diperoleh masyarakat 

tentang perusahaan tersebut serta item yang diungkapkan perusahaan semakin 

banyak dengan bertambahnya umur perusahaan dan pengalaman yang ada. Umur 

perusahaan menunjukkan kredibilitas maupun reputasi perusahaan dimata 

masyarakat. Jika perusahaan telah lama berdiri biasanya dianggap memiliki 
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kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Perusahaan 

yang telah lama berdiri, secara tidak langsung membuktikan bahwa perusahaan 

mampu bertahan dan meraih laba dalam berbagai kondisi ekonomi. Selain itu 

pula, menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mempertahankan reputasi 

maupun posisi dalam industri dalam suatu persaingan yang semakin ketat.  

Iyoha (2012) menyatakan usia perusahaan telah diidentifikasi memiliki 

kemungkinan dampak pada kualitas praktek akuntansi dalam ketepatan waktu. 

Semakin tua perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka untuk memiliki 

prosedur internal kontrol yang kuat. Dengan demikian, kontrol yang lemah dapat 

menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang diharapkan di 

perusahaan yang memiliki usia lebih tua. Hal ini menyimpulkan bahwa 

perusahaan yang lebih tua, kemungkinan akan semakin tepat waktu dalam 

penyampaian laporan keuangan. 

2.1.8 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total nilai aset, berapa total nilai 

penjualan, nilai kapitalisasi pasar, banyaknya tenaga kerja dan lain sebagainya. 

Jika ukuran perusahaan semakin besar maka perusahaan tersebut semakin dikenal 

oleh masyarakat luas (Toding & Wirakusuma, 2013). Perusahaan besar cenderung 

ingin menyegerakan penyampaian dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan 

besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini 

didasarkan dari beberapa alasan yaitu: (1) perusahaan besar lebih memiliki lebih 

banyak sumber daya, staf akuntansi, perusahaan besar sudah memiliki sistem yang 

lebih maju dan sistem pengendalian intern yang kuat, (2) perusahaan besar  
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mendapatkan pengawasan lebih dari investor dan regulator, (3) dan perusahaan 

besar cenderung menjadi sorot publik. Perusahaan yang besar memiliki tanggung 

jawab yang lebih besar dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat 

waktu, ini dikarenakan pelaporan keuangan secara tepat waktu dapat menghindari 

adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya (Islam, 2015).  

2.1.9 Leverage  

Menurut Harahap (2013) leverage adalah rasio yang menggambarkan 

hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hitang atau pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang digambarkan oleh modal. Dengan kata lain, rasio leverage 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang 

yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset.  

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang, Kasmir (2016). Artinya berapa besar beban 

utang yang ditanggung dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan 

bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.   

Istilah  Leverage biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu 

keadaan atau kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi 

pemilik perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh pihak luar atau kreditur yang digambarkan oleh modal (ekuitas). 
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Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi berarti sangat 

tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aktivanya. Sedangkan 

perusahaan yang mempunyai leverage yang rendah lebih banyak membiayai 

investasinya dengan modal sendiri. Dengan demikian semakin tinggi leverage 

berarti semakin tinggi risiko karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut 

tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya baik pokok maupun bunganya 

(Sembiring & Akhmad, 2012).  

Dalam penelitian ini, leverage dihitung dengan menggunakan Debt to 

Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio dikenal sebagai rasio financial leverage. 

Selain menggambarkan tingkat penggunaan hutang dalam struktur modal 

perusahaan yang bisa memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi, Debt to 

Equity Ratio juga dapat menggambarkan risiko dalam berinvestasi pada suatu 

perusahaan. Menurut Niretlas (2011) Debt to Equity Ratio digunakan untuk 

mengatur tingkat leverage yaitu perbandingan Penggunaan Utang terhadap total 

shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang mempunyai 

leverage rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. 

Tingginya rasio Debt to equity mencerminkan tingginya resiko keuangan 

perusahaan.    

2.1.10 Likuiditas  

Menurut Yan (2015) Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo secara tepat waktu. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi, menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk melunasi kewajiban jangka 
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pendeknya. Ini merupakan suatu berita baik bagi perusahaan dan kondisi ini 

cenderung untuk menyampaikan laporan dengan tepat waktu. Menurut Kasmir 

(2014) rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. 

Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi 

utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.  

Menurut Kasmir (2014) tujuan dari rasio likuiditas adalah:   

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau 

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.  

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.  

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau 

piutang.  

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada 

dengan modal kerja perusahaan.  

5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. 

6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan kas dan hutang.  

7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke 

waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.  
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8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing 

komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.  

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki 

kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.     

Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap 

perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan 

saling percaya. 

2.2 Pandangan Islam Terhadap Ketepatan Waktu  

Waktu dalam perspektif Islam termasuk diantara perkara yang mendapat 

perhatian besar. Nash-nash Al-Qur‟an dan Sunnah banyak menjelaskan tentang 

keutamaan waktu. Ketika menerangkan tentang nikmat-nikmat yang Allah SWT 

tundukkan bagi manusia, waktu termasuk diantara nikmat tersebut. Rasulullah 

SAW dalam sabdanya pernah menerangkan tentang empat pertanyaan inti yang 

diarahkan kepada manusia nanti di akhirat, dan dua diantara empat pertanyaan 

tersebut adalah waktu. 

Sebagaimana Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Qur‟an  

1. Surah Al-Ash‟r ayat 1-3 : 

 

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

keadaan merugi (celaka). Kecuali orang-orang yang beriman, beramal shalih, 
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saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran.” 

(QS: Al „Ashr: 1-3) 

Al-Qur‟an mengaitkan dengan sangat erat antara waktu dan kerja keras, 

antara lain, melalui surah Al-“ashr. Disisi lain istilah-istilah yang digunakannya 

untuk menunjuk waktu (masa) mengandung makna-makna yang sangat mendalam 

dalam memantapkan budaya kerja yang didambakannya. Sehingga manusia 

mampu mengatur waktu nya dengan baik, untuk hal yang baik, tanpa menyisakan 

waktu untuk hal-hal yang merugikan. 

Dari surat tersebut, terlihat jelas bahwa kehidupan dunia manusia dan 

kehidupan akhiratnya memiliki satu keterkaitan yang jelas. Apapun yang 

dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya semasa di dunia, akan menentukan 

kehidupannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, Allah melalui firman-firman-Nya 

menganjurkan manusia untuk mampu memanfaatkan waktu dengan semaksimal 

mungkin dalam melakukan hal-hal baik, dengan tujuan mendapatkan Ridho-Nya, 

tanpa meninggalkan kehidupan manusia itu sendiri dalam mengikuti kehidupan 

dunia. Jika seseorang hanya berfokus pada kehidupan dunia, maka akan binasalah 

ia di akhirat nanti, namun jika hanya berfokus pada kehidupan akhirat, tidak akan 

mampu manusia melanjutkan kehidupannya dengan baik. Oleh karena itu haruslah 

seimbang kehidupan manusia. Mengejar kehidupan duniawi yang akan 

dimanfaatkan dalam hal baik untuk tujuan akhirat. (Rahmadhani, 2017) 

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bagaimana pentingnya ketepatan waktu 

pelaporan keuangan bagi berbagai pihak salah satunya akuntan untuk menjaga 

profesionalitas, sedangkan bagi perusahaan dibutuhkan agar tidak terjadi sesuatu 
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yang merugikan, misalnya seperti kehilangan investor. Perusahaan go public 

diharuskan untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan 

publik yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal.  

Oleh karena itu, informasi tersebut harus dikeluarkan tepat waktu, jika 

terjadi penundaan atau keterlambatan, maka informasi bisa dikatakan sudah tidak 

relevan. Hal itu dikarenakan keadaan perusahaan pada saat itu dan yang akan 

datang akan berbeda. Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI) harus juga sesuai dengan yang sudah diatur dalam International 

Financial Reporting Standard (IFRS) yang tujuan laporan tersebut adalah untuk 

umum. 

2. QS. Al Baqarah ayat 282  
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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)” 

 

Ayat di atas 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. 
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2.3 Penelitian terdahulu  

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dijadikan bahan kajian, 

yaitu : 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu  

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Mariya Ulfah 

dan Penta 

Widyartati 

(2020) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan 

Keuangan pada 

Perusahaan Properti dan 

Real Estate yang 

Terdaftar Di BEI Periode 

2016-2018 

Ukuran Perusahaan dan 

opini audit berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. Sedangkan 

likuiditas, profitabilitas, 

leverage, dan reputasi KAP 

tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

2 Widia Astuti 

dan Teguh 

Erawati 

(2018) 

Pengaruh profitabilitas, 

umur perusahaan dan 

ukuran perusahaan 

terhadap ketepatan 

waktu penyampaian 

laporan keuangan 

perusahaan (studi pada 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 

(2012-2016) 

Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan, 

sedangkan umur perusahaan 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. 

3 Pujiatmi & 

Ismawati 

(2018) 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

 

Profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

positif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan, sedangkan 

leverage, kepemilikan 

manajerial, umur perusahaan 

dan ukuran KAP 

berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

4 Shinta Kasin Analisis Pengaruh Profitabilitas berpengaruh 



 30 

dan Rizka 

Indri Arfianti 

(2018) 

Profitabilitas, Leverage, 

dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan 

Keuangan 

 

positif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. 

Sedangkan leverage dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. 

5 Valentina & 

Gayatri 

(2018) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

Struktur Kepemilikan, 

Leverage, dan Umur 

Perusahaan pada 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

 

Profitabilitas berpengaruh 

negatif pada ketepatan 

waktu pelaporan keuangan 

sedangkan leverage, ukuran 

perusahaan, struktur 

kepemilikan dan umur 

perusahaan berpengaruh 

positif pada ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

6 Mega Arista 

Dewayani, 

Moh. Al 

Amin dan 

Veni Soraya 

Dewi (2017) 

Analisis Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

(Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

2011-2016) 

Leverage dan reputasi KAP 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan sedangkan ukuran 

perusahaan, struktur 

kepemilikan, profitabilitas 

likuiditas dan penghindaran 

pajak berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan 

7 Utami & 

Yennisa 

(2017) 

Faktor-Faktor 

Mempengaruhi 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

pada Perusahaan Sub 

Sektor Bank di Bursa 

Efek Indonesia 

 

Ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

perusahaan, sedangkan 

profitabilitas dan struktur 

kepemilikan berpengaruh 

negatif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

8 Dr. Omar Al-

Juaidi dan Dr. 

Ahmed A. M. 

Al-Afifi 

(2016) 

The Factors Affecting 

Timeliness of Corporate 

Financial Reporting: 

Empirical Evidence from 

the Palestinian and 

Amman Stock Exchange 

 

Umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan, sedangkan ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, rotasi audit, dan 

hasil audit berpengaruh 
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negatif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, 

profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

Sumber: Data di olah dari berbagai sumber 

 

2.4 Kerangka Penelitian  

Untuk melihat bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen maka disusunlah sebuah kerangka pemikiran teoritis yang dapat 

menjelaskan mengenai pengaruh ketepatan pengungkapan laporan keuangan. 

Penelitian ini menguji mengenai pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, leverage, dan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan. Kerangka pemikiran yang menggambarkan 

hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar berikut ini:  

 

Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y) 

 

       

          H1  

     H2 

              H3 

     H4 

      H5 

 

Profitabilitas  (X1) 

Umur Perusahaan  (X2) 

Ukuran Perusahaan  (X3) 

Leverage  (X4) 

Ketepatan Waktu 

Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Perusahaan  

Likuiditas  (X5) 
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2.5 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian terdahulu, 

maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini akan dijelaskan di 

bawah ini: 

2.5.1 Pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan  

keuangan. 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan 

untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi perusahaannya. 

Profitabilitas menunjukkan tingkat efisiensi dan kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kasin & Arfianti (2018) dan Astuti & Erawati (2018) menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat profitabilitas berbanding lurus 

dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian semakin tinggi 

profit yang dihasilkan sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat 

ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan.  

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori keagenan 

bahwa perusahaan harus dapat mengkomunikasikan setiap berita baik yang baik 

maupun buruk kepada pihak pemilik sehingga tingkat profitabilitas dijadikan 

sebagai berita baik dan harus secepatnya disampaikan kepada pemilik yang 

menjadikan ketepatan waktu bersifat wajib.  

Berdasarkan uraian di atas hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan  

2.5.2 Pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan 

Perusahaan yang lebih tua cenderung lebih terampil dan cakap dalam 

proses pengumpulan, untuk menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena 

perusahaan telah mempunyai kapasitas yang cukup. Hal ini tentu mempercepat 

proses audit yang pada akhirnya bepengaruh terhadap audit delay. Umur 

perusahaan juga merupakan salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan 

bagi investor dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan yang lebih lama 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tetap survive dan dapat bertahan dalam 

persaingan bisnis serta dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam 

perekonomian sehingga masih bisa beroperasi pada masa sekarang (Prahesty, 

2011). 

Dalam penelitian Al-juaidi & Al-afifi (2016) dan Valentina & Gayatri 

(2018) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 

ketepatan penyampaian laporan keuangan. Menurut Irawan (2012) umur 

perusahaan mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa 

perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada 

dalam perekonomian. Iyoha (2012) menyatakan usia perusahaan telah 

diidentifikasi memiliki kemungkinan dampak pada kualitas praktek akuntansi 

dalam ketepatan waktu. Semakin tua perusahaan, semakin besar kemungkinan 

mereka untuk memiliki prosedur internal kontrol yang kuat. Dengan demikian, 
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kontrol yang lemah dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan yang diharapkan di perusahaan yang memiliki usia lebih tua. Hal ini 

menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih tua, kemungkinan akan semakin 

tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.  

Berdasarkan uraian di atas hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H2 : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan.   

2.5.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan.  

Semakin besar sebuah perusahaan maka akan menambah kemungkinan 

bahwa perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya semakin cepat dan 

tepat waktu. Karena semakin besar sebuah perusahaan maka sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar dan semakin besar sumber daya 

yang digunakan maka akan cepat dalam melakukan proses pembuatan dan 

penyampaian laporan keuangan. Sebagaimana riset yang telah dilakukan oleh 

Pradipta dan Suryono (2017) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan 

semakin memiliki sumber daya (aset) yang besar, memiliki lebih banyak sumber 

informasi, staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, sistem 

pengendalian internal yang kuat, adanya pengawasan investor, regulator dan 

sorotan masyarakat, maka akan memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan 

laporan keuangannya tepat waktu. Perusahaan besar biasanya segera menerbitkan 

laporan keuangan untuk menunjukkan banyaknya sumber informasi dan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut (Susilo & Fatmayeti, 2015). 
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Berdasarkan uraian di atas hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan.   

2.5.4 Pengaruh leverage keuangan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan  

Leverage mengacu pada seberapa jauh suatu perusahaan bergantung pada 

kreditor dalam membiayai aktiva perusahaan. Weston dan Copeland (1995) 

menyatakan bahwa rasio leverage mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah 

dibiayai oleh penggunaan hutang. Leverage keuangan dapat diartikan sebagai 

penggunaan aset dan sumber dana (source of fund) oleh perusahaan yang memiliki 

biaya tetap dengan maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdina & Wiratama (2017) dan 

Pujiatmi & Ismawati (2018) menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki tingkat leverage rendah menunjukkan perusahaan mampu 

membayar kewajiban perusahaan pada suatu periode. Apabila perusahaan 

memiliki kemampuan membayar hutang tinggi, dapat diasumsikan perusahaan 

tersebut memiliki keuangan yang sehat karena aktiva yang dimiliki perusahaan 

lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan 

tersebut. Jika perusahaan memiliki kewajiban atau hutang yang tinggi maka 

perusahaan tersebut akan menunda untuk mempublikasikan laporan keuangan 

karena hal ini merupakan bad news. Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai 

kewajiban atau hutang yang rendah maka perusahaan akan cenderung cepat 
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menyampaikan laporan keuangannya kepada publik karena menunjukkan laporan 

keuangan dalam keadaan yang sehat dan baik (good news), sehingga publikasi 

laporan keuangan tepat waktu (Kasin dan Arfianti,2018). 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H4 : Leverage keuangan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan.  

2.5.5 Pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan 

Likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting 

yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, karena likuiditas 

berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

keuangan. Menurut Sutrisno (2012) rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-

hutang jangka pendeknya. 

Hasil penelitian Gafar, Malisan & Irwansyah (2017) dan Wulandari (2018) 

menyatakan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Apabila perbandingan aktiva lancar 

dengan hutang lancar semakin besar, ini berarti semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. 

Hal ini merupakan berita baik (good news) sehingga perusahaan dengan kondisi 
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seperti ini cenderung untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan 

keuangannya.  

Berdasarkan uraian di atas hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H5 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasarkan laporan 

tahunan (annual report) masing-masing perusahaan sub sektor perdagangan besar 

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

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perdagangan 

besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria yang dipilih dalam penentuan sampel 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI untuk 

periode 2017-2020. 

2. Perusahaan yang menampilkan tanggal penyampaian laporan keuangan 

yang dipublikasikan oleh BEI untuk periode 2017-2020. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam kurun waktu penelitian, yaitu 

2017-2020. 
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TABEL: III.1 KRITERIA PENENTUAN SAMPEL 

No Kriteria Penentuan Sampel Jumlah 

1.  Perusahaan sub sektor perdagangan besar yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2017-2020 

 

29 

2.  Perusahaan yang tidak menampilkan tanggal 

penyampaian laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh BEI untuk periode 2017-

2020. 

(4) 

3.  Perusahaan yang mengalami kerugian dalam 

kurun waktu penelitian, yaitu 2017-2020 

(13) 

JUMLAH SAMPEL 12 

JUMLAH TAHUN PENGAMATAN 4 

JUMLAH SAMPEL AKHIR 48 

Sumber : Hasil olahan penulis, 2021 

TABEL: III.2 PERUSAHAAN YANG DIJADIKAN SAMPEL 

No Nama perusahaan Kode perusahaan 

1 AKR Corporindo Tbk. [S] AKRA 

2 Arita Prima Indonesia Tbk. [S] APII 

3 Bintang Oto Global Tbk. [S] BOGA 

4 Colorpak Indonesia Tbk. [S] CLPI 

5 Enseval Putra Megatrading Tbk. [S] EPMT 

6 FKS Multi Agro Tbk. [S] FISH 
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7 Lautan Luas Tbk. [S] LTLS 

8 Multi Indocitra Tbk. [S] MICE 

9 Mitra Pinasthika Mustika Tbk. MPMX 

10 Millennium Pharmacon International Tbk. [S] SDPC 

11 Tunas Ridean Tbk. [S] TURI 

12 United Tractors Tbk. [S] UNTR 

 Sumber : Hasil olahan penulis, 2021 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu 

data yang telah disediakan oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini bersumber dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel  

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

I. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan  

Variabel ini diukur berdasarkan tanggal publikasi laporan keuangan 

ke OJK yang didasarkan pada peraturan yang telah diputuskan oleh aturan 

mengenai waktu pelaporan keuangan di Indonesia diatur oleh Bapepam-

LK pada Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-346/BL/2011. Laporan keuangan tahunan 

disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit laporan keuangan, 

harus disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) selambat-lambatnya pada 

akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan. Ketepatan waktu 

diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kategori 1 untuk 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan tepat waktu, yaitu yang mempublikasikan laporan 

keuangannya kepada OJK sebelum 31 Maret. Sedangkan kategori 0 untuk 

perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya 

ke OJK setelah tanggal 31 Maret.  

II. Profitabilitas  

Menurut Kasmir (2014) Rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan pada tingkat 

penjualan, asset, modal saham tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkatan efektivitas manajemen suatu perusahaan. Sedangkan menurut 

Martono dan Agus (2010) profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan 

modalnya. Pada penelitian ini profitabilitas di proksikan terhadap Return 

On Asset (ROA) yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. 

Rumus ROA adalah  

Return on asset =   laba bersih  

            aset 

III. Umur Perusahaan  

Umur perusahaan merupakan salah satu atribut perusahaan yang 

mencerminkan seberapa lama perusahaan bertahan untuk mengatasi 

tantangan dan kesulitan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan, 

serta mampu melihat kesempatan yang ada untuk mengembangkan 

usahanya (Rambe, Ruwanti & Sari 2016) 

  Umur perusahaan = Tahun penelitian yang diambil – Tahun berdirinya perusahaan 
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IV. Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya 

ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai asset, total penjualan, 

kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai 

item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan 

(Putra,et.al,2013). Adapun perhitungan perhitungan ukuran perusahaan 

diukur dengan menggunakan rumus yaitu :  

Ukuran perusahaan = Ln (Total penjulan ) 

V. Leverage  

Menurut Kasmir (2014), rasio leverage atau rasio solvabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang, artinya berapa besar beban utang yang 

di tanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam penelitian 

ini leverage diproksikan dengan menggunakan debt to equity ratio, 

merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah hutang 

dengan jumlah modal perusahaan. Rumus debt to equity ratio adalah  

debt to equity ratio  =  Total hutang   
     Ekuitas  

IV. Likuiditas  

Menurut Kasmir (2014), rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

(hutang) jangka pendek. Sedangkan menurut Gitman (2010) likuiditas 

suatu perusahaan diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya saat jatuh tempo. Dalam penelitian ini, likuiditas 
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diproksikan dengan menggunakan rasio lancar (current ratio), merupakan 

rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban 

jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keseluruhan. Kasmir (2014). Rumus rasio lancar (current ratio) adalah  

current ratio =   
              

             
 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode dokumentasi. Data di kumpulkan dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Dokumen tersebut adalah laporan tahunan perusahaan publik yang 

bergerak di sub sektor perdagangan besar tahun 2017-2020 yang terdapat di situs 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.6 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan model binary logistic regression, karena 

variabel dependennya mengunakan varibel non-metrik (nominal) sementara 

variabel independennya menggunakan variabel metrik dan non-metrik (Ghozali, 

2012:333). Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan skala nominal 

yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan (timeliness). 

Skala nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang 

diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja, dan tidak menunjukkan 

tingkatan apa-apa (Suharyadi dan Purwanto, 2011). Timeliness dilihat dari tepat 

atau tidaknya pelaporan keuangan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI. Variabel 

independen dalam penelitian ini yang merupakan variabel metrik adalah 

profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage dan  likuiditas. 
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3.6.1 Statistik Deskriptif  

Uji statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Ghozali, 2018:19). Statistik deskriptif 

dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskriptifkan data sampel, dan tidak 

ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut 

diambil (Sugiyono, 2017). 

3.6.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah dalam menguji keseluruhan model regresi (overall model fit) 

dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (LL) pada awal 

(Block Number = 0) dan nilai -2 Log Likelihood (LL) pada akhir (Block Number = 

1). Jika adanya pengurangan nilai  -2 log (Likelihood block number 0- block 

number 1) menunjukkan bahwa model yang dihipotesakan fit dengan data 

(Ghozali, 2018). 

3.6.3 Menguji Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

dimaksudkan untuk menguji apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model  

(tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan 

fit). Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan 

atau kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat 
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memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05, maka model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya (Ghozali, 2018:111). 

3.6.4 Pengujian Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran 

R pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likehood dengan 

nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk 

mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 

pada multiple regression, maka digunakan Nagelkerke R Square. Nagelkerke’s R 

Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell R Square untuk 

memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan 

cara membagi nilai Cox dan Snell R2 dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 

2018:97). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

3.6.5 Analisis Regresi Logistik 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi logistik dengan bantuan SPSS, time series merupakan sebuah kumpulan 

observasi terhadap nilai-nilai sebuah variabel dari beberapa periode waktu yang 

berbeda. Alasan menggunakan alat analisis regresi logistik (logistic regression) 

adalah karena variabel dependen bersifat dummy, regresi logistik hampir sama 

dengan analisis diskriminan yaitu digunakan untuk menguji apakah probabilitas 
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terjadinya variabel terikat dapat diprediksi oleh variabel bebasnya. Pengujian 

hipotesis logistik (logistic regression) digunakan apabila variabel bebasnya 

merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal). Regresi logistik 

adalah regresi yang di gunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya 

variabel dependen dapat diprediksi oleh varibel independen. Pada teknik analisis 

regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada 

varibel bebasnya (Ghozali, 2018:161). 

Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel 

profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage dan  likuiditas 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan. Model regresi yang di kembangkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 Y = β0 + β1X1ᵢt + β2X2ᵢt + β3X3ᵢt + β4X4ᵢt + β5X5ᵢt + eᵢt 

Dimana :  

Y  = Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan  

X1ᵢt  = Profitabilitas   

X2ᵢt  = Umur Perusahaan  

X3ᵢt  = Ukuran perusahaan  

X4ᵢt  = Leverage 

X5ᵢt   = Likuiditas  

β0  = Konstanta  

β1β2β3β4β5 = Koefisien regresi  

eᵢt  = Residual (error) 
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3.6.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefesien regresi yang 

didapat. Pengambilan keputusan hipotesis dilakukan dengan membandingkan t 

statistik terhadap t tabel atau nilai  probabilitas terhadap taraf signifikansi yang 

ditetapkan. 

I. Uji Parsial (t-Test) 

Menurut Ghozali (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya, apakah 

suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Kaidah keputusan statistik uji t: 

1) Jika thitung > ttabel atau nilai probability lebih rendah dari 0,05 maka H0 

ditolak berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

2) Jika thitung < ttabel atau nilai probability lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat, dengan tingkat kepercayaan (α) untuk 

pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05. 

II. Uji Simultan (F-Test) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel 

independen terhadap suatu variabel dependen, secara bebas dengan signifikan 

sebesar 0,05 dapat disimpulkan:  
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1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka Hₐ diterima dan H0 ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat  

2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka Hₐ ditolak dan H0 diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat.  

III. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, leverage dan likuiditas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan  pada perusahaan sub sektor perdagangan besar 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Berdasarkan hasil 

penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Hasil ini menjelaskan semakin besar profitabilitas akan 

mempengaruhi dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan keuangan pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. 

2. Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hasil ini menjelaskan semakin besar 

umur perusahaan akan mempengaruhi dan menurunkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sub sektor perdagangan 

besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hasil ini menjelaskan semakin besar 

ukuran perusahaan akan mempengaruhi dan ketepatan waktu penyampaian 
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laporan keuangan pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. 

4. Leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya leverage 

tidak akan mempengaruhi dan menurunkan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. 

5. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya likuiditas 

tidak akan mempengaruhi dan meningkatkan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sub sektor perdagangan 

besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat 

disampaikan agar dapat menjadi pertimbangan bagi para investor dalam 

pengambilan  keputusan investasi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia,  khususnya mengenai ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangans. Disarankan pula kepada pihak regulator untuk mempertegas 

sanksi bagi perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan, mengingat pentingnya laporan keuangan untuk disajikan secara tepat 

waktu agar dapat bernilai tambah bagi investor dalam pengambilan keputusan 
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investasi. Dalam penelitian ini pula terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, sehingga disarankan agar 

peneliti selanjutnya memperhatikan faktor-faktor non keuangan seperti corprate 

governance, kompeksitas operasi, likuiditas, struktur kepemilikan, dll. agar dapat 

memperluas cakupan hasil penelitian. 
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TABULASI DATA KETEPATAN LAP. KEUANGAN (Y) 

Ketepatan Lap. Keuangan = Dummy 1 Jika Tepat, Dummy 0 Jika Telat 

NO Perusahaan Tahun Tgl Laporan Keuangan Kriteria  Dummy 

1 AKRA 2017 16 Maret 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 14 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 17 Maret 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 23 Maret 2021 
31 

Maret 
1 

2 APII 2017 2 Maret 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 11 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 11 Maret 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 29 Maret 2021 
31 

Maret 
1 

3 BOGA 2017 27 Maret 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 28 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 30 Maret 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 28 Mei 2021 
31 

Maret 
0 

4 CLPI 2017 27 Maret 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 27 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 16 Maret 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 23-Apr-21 
31 

Maret 
0 

5 EPMT 2017 22 Maret 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 26 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 26 Maret 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 29 Maret 2021 
31 

Maret 
1 

6 FISH 2017 28 Maret 2018 
31 

Maret 
1 



 

 

    2018 28 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 21-Apr-20 
31 

Maret 
0 

    2020 26-Apr-21 
31 

Maret 
0 

7 LTLS 2017 23 Maret 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 26 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 26 Maret 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 12-Apr-21 
31 

Maret 
0 

8 MICE 2017 22 Maret 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 22 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 27-Apr-20 
31 

Maret 
0 

    2020 25-Apr-21 
31 

Maret 
0 

9 MPMX 2017 28 Maret 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 27 Maret 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 27 Maret 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 09-Apr-21 
31 

Maret 
0 

10 SDPC 2017 19 Februari 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 18 Februari 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 18 Februari 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 17 Maret 2021 
31 

Maret 
1 

11 TURI 2017 28 Februari 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 27 Februari 2020 
31 

Maret 
1 

    2019 27 Februari 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 26 Februari 2021 31 1 



 

 

Maret 

12 UNTR 2017 26 Februari 2018 
31 

Maret 
1 

    2018 25 Februari 2019 
31 

Maret 
1 

    2019 21 Februari 2020 
31 

Maret 
1 

    2020 19 Februari 2021 
31 

Maret 
1 

 

  



 

 

TABULASI DATA PROFITABILITAS (X1) 

ROA = Laba Bersih / Total Aset 

NO Perusahaan Tahun Laba Bersih Total Aset ROA 

1 AKRA 2017  Rp    1.304.600.520.000   Rp    16.823.208.531.000  0,0775 

    2018  Rp    1.596.652.821.000   Rp    19.940.850.599.000  0,0801 

    2019  Rp       703.077.279.000   Rp    21.409.046.173.000  0,0328 

    2020  Rp       961.997.313.000   Rp    18.683.572.815.000  0,0515 

2 APII 2017  Rp         13.921.992.681   Rp         423.181.306.980  0,0329 

    2018  Rp         30.402.061.201   Rp         450.303.354.800  0,0675 

    2019  Rp         25.744.441.617   Rp         490.860.655.716  0,0524 

    2020  Rp         30.152.459.780   Rp         512.220.639.129  0,0589 

3 BOGA 2017  Rp           8.240.279.559   Rp         520.241.333.584  0,0158 

    2018  Rp         11.681.281.142   Rp         571.901.434.748  0,0204 

    2019  Rp           9.828.516.439   Rp         579.936.011.162  0,0169 

    2020  Rp           9.748.220.012   Rp         595.139.264.972  0,0164 

4 CLPI 2017  Rp         40.128.767.372   Rp         587.699.015.641  0,0683 

    2018  Rp         31.538.833.680   Rp         708.588.285.620  0,0445 

    2019  Rp         36.143.042.190   Rp         691.512.231.303  0,0523 

    2020  Rp         36.208.015.525   Rp         648.203.498.284  0,0559 

5 EPMT 2017  Rp       517.836.170.615   Rp      7.425.800.257.838  0,0697 

    2018  Rp       653.250.886.056   Rp      8.322.960.974.230  0,0785 

    2019  Rp       580.814.677.453   Rp      8.704.958.834.283  0,0667 

    2020  Rp       679.870.547.997   Rp      9.211.731.059.218  0,0738 

6 FISH 2017  Rp       216.354.596.328   Rp      4.584.385.869.288  0,0472 

    2018  Rp       172.946.829.177   Rp      6.249.128.003.091  0,0277 

    2019  Rp       157.698.087.708   Rp      5.925.992.180.178  0,0266 

    2020  Rp       274.712.294.675   Rp      6.219.145.836.995  0,0442 

7 LTLS 2017  Rp       183.621.000.000   Rp      5.769.332.000.000  0,0318 

    2018  Rp       233.141.000.000   Rp      6.318.441.000.000  0,0369 

    2019  Rp       225.747.000.000   Rp      5.863.204.000.000  0,0385 

    2020  Rp       118.196.000.000   Rp      5.524.302.000.000  0,0214 

8 MICE 2017  Rp         66.623.111.353   Rp         863.182.442.302  0,0772 

    2018  Rp         32.997.196.204   Rp         928.832.007.829  0,0355 

    2019  Rp         39.846.770.853   Rp      1.044.252.437.786  0,0382 

    2020  Rp           2.701.416.962   Rp      1.000.283.894.657  0,0027 

9 MPMX 2017  Rp       412.626.000.000   Rp      9.740.576.000.000  0,0424 

    2018  Rp    3.701.835.000.000   Rp    11.943.407.000.000  0,3099 

    2019  Rp       466.248.000.000   Rp      9.563.681.000.000  0,0488 

    2020  Rp       133.572.000.000   Rp      9.209.838.000.000  0,0145 

10 SDPC 2017  Rp         14.180.345.525   Rp         938.005.256.482  0,0151 

    2018  Rp         19.444.262.069   Rp      1.192.891.220.453  0,0163 



 

 

    2019  Rp           7.880.007.292   Rp      1.230.844.175.984  0,0064 

    2020  Rp           2.804.331.066   Rp      1.164.826.486.522  0,0024 

11 TURI 2017  Rp       476.203.000.000   Rp      5.464.898.000.000  0,0871 

    2018  Rp       561.159.000.000   Rp      6.035.844.000.000  0,0930 

    2019  Rp       583.234.000.000   Rp      6.292.705.000.000  0,0927 

    2020  Rp         42.664.000.000   Rp      5.764.700.000.000  0,0074 

12 UNTR 2017  Rp    7.673.322.000.000   Rp    82.262.093.000.000  0,0933 

    2018  Rp  11.498.409.000.000   Rp  116.281.017.000.000  0,0989 

    2019  Rp  11.134.641.000.000   Rp  111.713.375.000.000  0,0997 

    2020  Rp    5.632.425.000.000   Rp    99.800.963.000.000  0,0564 

 

  



 

 

TABULASI DATA UMUR PERUSAHAAN (X2) 

Umur Perusahaan = Periode Penelitian - Tahun Berdiri  

NO Perusahaan Tahun Tahun Berdiri Umur 

1 AKRA 2017 28-Nov-77 40 

    2018 28-Nov-77 41 

    2019 28-Nov-77 42 

    2020 28-Nov-77 43 

2 APII 2017 5 Oktober 2000 17 

    2018 5 Oktober 2000 18 

    2019 5 Oktober 2000 19 

    2020 5 Oktober 2000 20 

3 BOGA 2017 29-Sep-11 6 

    2018 29-Sep-11 7 

    2019 29-Sep-11 8 

    2020 29-Sep-11 9 

4 CLPI 2017 15-Sep-88 29 

    2018 15-Sep-88 30 

    2019 15-Sep-88 31 

    2020 15-Sep-88 32 

5 EPMT 2017 26 Oktober 1988 29 

    2018 26 Oktober 1988 30 

    2019 26 Oktober 1988 31 

    2020 26 Oktober 1988 32 

6 FISH 2017 27 Juni 1992 25 

    2018 27 Juni 1992 26 

    2019 27 Juni 1992 27 

    2020 27 Juni 1992 28 

7 LTLS 2017 18 Januari 1951 66 

    2018 18 Januari 1951 67 

    2019 18 Januari 1951 68 

    2020 18 Januari 1951 69 

8 MICE 2017 11 Januari 1990 27 

    2018 11 Januari 1990 28 

    2019 11 Januari 1990 29 

    2020 11 Januari 1990 30 

9 MPMX 2017 02-Nov-87 30 

    2018 02-Nov-87 31 

    2019 02-Nov-87 32 

    2020 02-Nov-87 33 



 

 

10 SDPC 2017 20 Oktober 1952 65 

    2018 20 Oktober 1952 66 

    2019 20 Oktober 1952 67 

    2020 20 Oktober 1952 68 

11 TURI 2017 24 Juli 1983 34 

    2018 24 Juli 1983 35 

    2019 24 Juli 1983 36 

    2020 24 Juli 1983 37 

12 UNTR 2017 13 Oktober 1972 45 

    2018 13 Oktober 1972 46 

    2019 13 Oktober 1972 47 

    2020 13 Oktober 1972 48 

 

  



 

 

TABULASI DATA UKURAN PERUSAHAAN (X3) 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Penjualan) 

NO Perusahaan Tahun Total Penjualan UP 

1 AKRA 2017  Rp    18.287.935.534.000  30,5373 

    2018  Rp    23.548.144.117.000  30,7901 

    2019  Rp    21.702.637.573.000  30,7085 

    2020  Rp    17.715.928.111.000  30,5055 

2 APII 2017  Rp         168.065.942.352  25,8476 

    2018  Rp         216.508.943.536  26,1009 

    2019  Rp         242.761.693.999  26,2153 

    2020  Rp         248.930.980.599  26,2404 

3 BOGA 2017  Rp         395.398.478.530  26,7032 

    2018  Rp         692.194.495.232  27,2631 

    2019  Rp         790.812.109.230  27,3963 

    2020  Rp         478.025.803.002  26,8929 

4 CLPI 2017  Rp         592.902.019.972  27,1083 

    2018  Rp         780.611.848.800  27,3833 

    2019  Rp         816.412.755.904  27,4282 

    2020  Rp         772.341.730.795  27,3727 

5 EPMT 2017  Rp    19.669.096.571.146  30,6101 

    2018  Rp    20.604.487.293.751  30,6565 

    2019  Rp    22.226.912.485.948  30,7323 

    2020  Rp    22.545.419.368.639  30,7466 

6 FISH 2017  Rp    12.623.599.516.068  20,6526 

    2018  Rp    14.802.688.015.209  20,7452 

    2019  Rp    14.210.526.335.292  20,7452 

    2020  Rp    13.960.445.697.380  20,7130 

7 LTLS 2017  Rp      6.596.941.000.000  29,5176 

    2018  Rp      7.076.493.000.000  29,5878 

    2019  Rp      6.534.734.000.000  29,5082 

    2020  Rp      5.592.338.000.000  29,3524 

8 MICE 2017  Rp         570.153.318.185  27,0692 

    2018  Rp         637.904.730.815  27,1815 

    2019  Rp         704.897.521.423  27,2813 

    2020  Rp         654.285.313.569  27,2068 

9 MPMX 2017  Rp    14.290.131.000.000  30,2906 

    2018  Rp    15.893.585.000.000  30,3969 

    2019  Rp    16.560.129.000.000  30,4380 

    2020  Rp    11.181.671.000.000  30,0453 



 

 

10 SDPC 2017  Rp      2.110.824.973.137  28,3781 

    2018  Rp      2.376.182.739.151  28,4965 

    2019  Rp      2.726.755.413.484  28,6341 

    2020  Rp      2.643.626.505.412  28,6032 

11 TURI 2017  Rp    12.917.257.000.000  30,1896 

    2018  Rp    13.403.619.000.000  30,2265 

    2019  Rp    13.000.217.000.000  30,1960 

    2020  Rp      8.320.674.000.000  29,7498 

12 UNTR 2017  Rp    64.559.204.000.000  31,7986 

    2018  Rp    84.624.733.000.000  32,0692 

    2019  Rp    84.430.478.000.000  32,0669 

    2020  Rp    60.346.784.000.000  31,7311 

 

  



 

 

TABULASI DATA LEVERAGE (X4) 

DER= Total Hutang / Total Ekuitas 

NO Perusahaan Tahun Total Hutang Total Ekuitas DER 

1 AKRA 2017  Rp         7.793.559.184.000   Rp         9.029.649.347.000  0,8631 

    2018  Rp       10.014.019.260.000   Rp         9.926.831.339.000  1,0088 

    2019  Rp       11.342.184.833.000   Rp       10.066.861.340.000  1,1267 

    2020  Rp         8.127.216.543.000   Rp       10.556.356.272.000  0,7699 

2 APII 2017  Rp            175.788.682.046   Rp            247.392.624.934  0,7106 

    2018  Rp            174.710.728.270   Rp            275.592.626.530  0,6339 

    2019  Rp            189.495.952.658   Rp            301.364.703.058  0,6288 

    2020  Rp            178.999.604.014   Rp            333.221.035.115  0,5372 

3 BOGA 2017  Rp            114.458.954.420   Rp            405.782.379.164  0,2821 

    2018  Rp            154.218.935.589   Rp            417.682.499.159  0,3692 

    2019  Rp            152.457.530.324   Rp            427.478.480.838  0,3566 

    2020  Rp            157.984.685.515   Rp            437.154.579.457  0,3614 

4 CLPI 2017  Rp            148.740.863.516   Rp            438.958.152.125  0,3388 

    2018  Rp            255.443.671.503   Rp            453.144.614.117  0,5637 

    2019  Rp            220.594.578.035   Rp            470.917.653.268  0,4684 

    2020  Rp            158.097.415.467   Rp            490.106.082.817  0,3226 

5 EPMT 2017  Rp         2.295.030.839.866   Rp         5.130.769.417.972  0,4473 

    2018  Rp         2.535.106.096.057   Rp         5.787.854.878.173  0,4380 

    2019  Rp         2.575.650.387.235   Rp         6.129.308.447.048  0,4202 

    2020  Rp         2.652.274.698.711   Rp         6.559.456.360.507  0,4043 

6 FISH 2017  Rp         3.216.228.056.112   Rp         1.368.157.813.176  2,3508 

    2018  Rp         4.673.610.538.470   Rp         1.575.517.464.621  2,9664 

    2019  Rp         4.300.184.226.030   Rp         1.625.807.954.148  2,6450 

    2020  Rp         4.344.271.548.435   Rp         1.874.874.288.560  2,3171 

7 LTLS 2017  Rp         3.898.250.000.000   Rp         1.871.082.000.000  2,0834 

    2018  Rp         4.193.399.000.000   Rp         2.125.042.000.000  1,9733 

    2019  Rp         3.703.024.000.000   Rp         2.160.180.000.000  1,7142 

    2020  Rp         3.281.180.000.000   Rp         2.243.122.000.000  1,4628 

8 MICE 2017  Rp            255.800.228.951   Rp            607.382.213.351  0,4212 

    2018  Rp            291.120.011.408   Rp            637.711.996.421  0,4565 

    2019  Rp            365.397.404.361   Rp            678.855.033.425  0,5383 

    2020  Rp            319.572.184.920   Rp            680.711.709.737  0,4695 

9 MPMX 2017  Rp         5.115.531.000.000   Rp         4.625.045.000.000  1,1060 

    2018  Rp         3.173.937.000.000   Rp         8.769.470.000.000  0,3619 

    2019  Rp         2.297.376.000.000   Rp         7.266.305.000.000  0,3162 

    2020  Rp         2.885.958.000.000   Rp         6.323.880.000.000  0,4564 

10 SDPC 2017  Rp            725.390.567.717   Rp            212.614.688.765  3,4118 

    2018  Rp            960.783.279.869   Rp            232.107.940.584  4,1394 



 

 

    2019  Rp            995.406.359.608   Rp            235.437.816.376  4,2279 

    2020  Rp            935.629.997.936   Rp            229.196.488.586  4,0822 

11 TURI 2017  Rp         2.327.069.000.000   Rp         3.137.829.000.000  0,7416 

    2018  Rp         2.480.929.000.000   Rp         3.554.915.000.000  0,6979 

    2019  Rp         2.343.292.000.000   Rp         3.949.413.000.000  0,5933 

    2020  Rp         1.894.136.000.000   Rp         3.870.564.000.000  0,4894 

12 UNTR 2017  Rp       34.724.168.000.000   Rp       47.537.925.000.000  0,7305 

    2018  Rp       59.230.338.000.000   Rp       57.050.679.000.000  1,0382 

    2019  Rp       50.603.301.000.000   Rp       61.110.074.000.000  0,8281 

    2020  Rp       36.653.823.000.000   Rp       63.147.140.000.000  0,5805 

 

  



 

 

TABULASI DATA LIKUIDITAS (X5) 

Current Ratio = Aktiva Lancar / Hutang Lancar 

NO Perusahaan Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar CR 

1 AKRA 2017  Rp    8.816.349.100.000   Rp    5.429.491.457.000  1,6238 

    2018  Rp  11.268.597.800.000   Rp    8.062.727.824.000  1,3976 

    2019  Rp  10.777.639.192.000   Rp    8.712.526.231.000  1,2370 

    2020  Rp    8.042.418.506.000   Rp    5.102.110.055.000  1,5763 

2 APII 2017  Rp       244.356.486.419   Rp       162.612.162.913  1,5027 

    2018  Rp       266.336.566.823   Rp       161.275.642.980  1,6514 

    2019  Rp       277.538.146.400   Rp       172.681.301.594  1,6072 

    2020  Rp       290.537.022.291   Rp       162.664.484.708  1,7861 

3 BOGA 2017  Rp       180.511.696.645   Rp         94.440.724.056  1,9114 

    2018  Rp       171.308.933.520   Rp       129.218.836.670  1,3257 

    2019  Rp       149.252.682.144   Rp       120.597.236.241  1,2376 

    2020  Rp       160.220.223.030   Rp       133.446.046.804  1,2006 

4 CLPI 2017  Rp       434.711.256.661   Rp       139.118.916.055  3,1247 

    2018  Rp       532.963.702.866   Rp       247.339.069.096  2,1548 

    2019  Rp       523.533.024.832   Rp       208.394.575.715  2,5122 

    2020  Rp       499.529.633.293   Rp       143.567.813.066  3,4794 

5 EPMT 2017  Rp    6.119.205.791.156   Rp    2.184.784.157.262  2,8008 

    2018  Rp    6.960.395.955.329   Rp    2.442.855.705.213  2,8493 

    2019  Rp    7.120.602.478.197   Rp    2.463.953.517.223  2,8899 

    2020  Rp    7.540.695.065.075   Rp    2.533.986.369.290  2,9758 

6 FISH 2017  Rp    3.543.237.757.872   Rp    2.809.742.846.436  1,2611 

    2018  Rp    4.967.732.623.446   Rp    3.841.501.824.927  1,2932 

    2019  Rp    4.273.577.633.094   Rp    3.624.896.063.544  1,1790 

    2020  Rp    4.490.453.793.735   Rp    3.711.513.603.525  1,2099 

7 LTLS 2017  Rp    2.577.729.000.000   Rp    2.638.368.000.000  0,9770 

    2018  Rp    2.842.640.000.000   Rp    2.987.480.000.000  0,9515 

    2019  Rp    2.508.089.000.000   Rp    2.971.594.000.000  0,8440 

    2020  Rp    2.138.024.000.000   Rp    2.189.930.000.000  0,9763 

8 MICE 2017  Rp       470.224.803.254   Rp       213.075.407.025  2,2068 

    2018  Rp       426.630.096.664   Rp       218.195.329.431  1,9553 

    2019  Rp       471.241.593.838   Rp       286.692.127.799  1,6437 

    2020  Rp       451.410.867.230   Rp       265.301.685.348  1,7015 

9 MPMX 2017  Rp    3.177.639.000.000   Rp    2.161.452.000.000  1,4701 

    2018  Rp    6.014.006.000.000   Rp    2.826.059.000.000  2,1281 

    2019  Rp    3.521.811.000.000   Rp    1.754.995.000.000  2,0067 

    2020  Rp    2.769.718.000.000   Rp    1.798.275.000.000  1,5402 

10 SDPC 2017  Rp       841.829.323.873   Rp       699.571.400.717  1,2034 

    2018  Rp    1.093.923.908.933   Rp       935.926.818.869  1,1688 



 

 

    2019  Rp    1.110.540.241.160   Rp       966.343.568.608  1,1492 

    2020  Rp    1.028.893.089.973   Rp       903.258.283.864  1,1391 

11 TURI 2017  Rp    2.262.432.000.000   Rp    1.608.008.000.000  1,4070 

    2018  Rp    2.381.375.000.000   Rp    1.641.842.000.000  1,4504 

    2019  Rp    2.415.825.000.000   Rp    1.643.989.000.000  1,4695 

    2020  Rp    2.175.603.000.000   Rp    1.285.031.000.000  1,6930 

12 UNTR 2017  Rp  51.202.200.000.000   Rp  28.376.562.000.000  1,8044 

    2018  Rp  55.651.808.000.000   Rp  48.785.716.000.000  1,1407 

    2019  Rp  50.826.955.000.000   Rp  32.585.529.000.000  1,5598 

    2020  Rp  44.195.782.000.000   Rp  20.943.824.000.000  2,1102 

 

  



 

 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ketepatan 48 0 1 .83 .377 

Profitabilitas 48 .0024 .3099 .053022 .0470019 

Umur Perusahaan 48 6 69 35.92 17.070 

Ukuran Perusahaan 48 20.6526 32.0692 28.335635 2.9058149 

Leverage 48 .2821 4.2279 1.130234 1.0915463 

Likuiditas 48 .8440 3.4794 1.697593 .6260436 

Valid N (listwise) 48     

 

HASIL UJI REGRESI LOGISTIK 

 

Case Processing Summary 
Unweighted Cases

a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 48 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 48 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 48 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 

Dependent Variable Encoding 
Original Value Internal Value 

Tepat 1 

Tidak Tepat 0 

 

 

 
  



 

 

Block 0: Beginning Block 

 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 43.794 1.333 

2 43.257 1.587 

3 43.254 1.609 

4 43.254 1.609 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 43.254 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

 

 

Classification Table
a,b

 
 

Observed 

Predicted 

 Ketepatan 

Percentage Correct  0 Tepat 

Step 0 Ketepatan 0 0 8 .0 

Tepat 0 40 100.0 

Overall Percentage   83.3 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant 1.609 .387 17.269 1 .000 5.000 

 

 

Variables not in the Equation 
 Score df Sig. 

Step 0 Variables Profitabilitas 2.897 1 .089 

Umur Perusahaan .484 1 .487 

Ukuran Perusahaan 5.290 1 .021 

Leverage .028 1 .866 

Likuiditas .165 1 .684 

Overall Statistics 11.493 5 .042 

 

 



 

 

Block 1: Method = Enter 

 
Iteration History

a,b,c,d
 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant Profitabilitas 

Umur 

Perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan Leverage Likuiditas 

Step 

1 

1 35.130 -8.561 6.332 -.048 .353 .920 .145 

2 28.171 -15.872 23.578 -.085 .610 1.833 .206 

3 23.685 -24.349 54.242 -.125 .910 2.778 .003 

4 21.386 -36.061 88.035 -.178 1.335 4.023 -.171 

5 20.548 -49.276 117.534 -.236 1.807 5.526 -.160 

6 20.409 -57.385 133.771 -.270 2.095 6.470 -.135 

7 20.404 -59.134 137.208 -.277 2.157 6.673 -.136 

8 20.404 -59.207 137.347 -.277 2.160 6.682 -.136 

9 20.404 -59.207 137.347 -.277 2.160 6.682 -.136 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 43.254 

d. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 22.850 5 .000 

Block 22.850 5 .000 

Model 22.850 5 .000 

 

 

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

1 20.404
a
 .379 .638 

a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1.355 8 .995 

 

  



 

 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

Ketepatan = 0 Ketepatan = Tepat 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 4 4.039 1 .961 5 

2 2 2.206 3 2.794 5 

3 2 1.195 3 3.805 5 

4 0 .449 5 4.551 5 

5 0 .101 5 4.899 5 

6 0 .009 5 4.991 5 

7 0 .000 5 5.000 5 

8 0 .000 5 5.000 5 

9 0 .000 5 5.000 5 

10 0 .000 3 3.000 3 

 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Ketepatan 

Percentage Correct  0 Tepat 

Step 1 Ketepatan 0 4 4 50.0 

Tepat 2 38 95.0 

Overall Percentage   87.5 

a. The cut value is .500 

 

  



 

 

 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

Profitabilitas 137.347 67.054 4.195 1 .041 4.456E+59 

Umur Perusahaan -.277 .133 4.343 1 .037 .758 

Ukuran 

Perusahaan 

2.160 1.056 4.181 1 .041 8.669 

Leverage 6.682 3.674 3.308 1 .069 797.790 

Likuiditas -.136 1.398 .009 1 .922 .873 

Constant -59.207 29.844 3.936 1 .047 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Likuiditas. 

 

 
Correlation Matrix 

 Constant Profitabilitas 

Umur 

Perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan Leverage Likuiditas 

Step 

1 

Constant 1.000 -.654 .935 -.997 -.980 -.299 

Profitabilitas -.654 1.000 -.664 .668 .562 -.331 

Umur 

Perusahaan 

.935 -.664 1.000 -.947 -.933 -.231 

Ukuran 

Perusahaan 

-.997 .668 -.947 1.000 .972 .242 

Leverage -.980 .562 -.933 .972 1.000 .392 

Likuiditas -.299 -.331 -.231 .242 .392 1.000 

 

 

 







BIOGRAFI PENULIS 

 

Indah Shafira, lahir di Pekanbaru, 2 November  

1998. Anak dari Ayahanda Nurul Huda dan Ibunda Erni 

Susanti. Penulis merupakan anak pertama dari empat  

bersaudara. Penulis mengawali pendidikan Sekolah 

Dasar di SDN 013 Tg. Berulak lulus pada tahun 2010, 

kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs PPMTI 

Tg.Berulak lulus  pada tahun  2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke MAN 

PPMTI Tg. Berulak dan lulus pada tahun 2016. 

Pada tahun 2016 diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau dan mengambil konsentrasi keuangan. Selama masa 

perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di kantor Inspektorat 

Provinsi Riau pada tahun 2019, selanjutnya penulis mengikuti KKN  (Kuliah 

Kerja Nyata) di desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir . Akhirnya tepat pada 

hari Kamis, 21 April 2022 penulis melaksanakan ujian Oral Comprehensif dengan 

judul Skripsi Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, 

Leverage Dan  Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian  Laporan 

Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020 dan dinyatakan lulus dengan gelar 

Sarjana Akuntansi (S.Ak). 

 


	1. COVER.pdf
	Untitled
	2. ABSTRAK.pdf
	3. SKRIPSI.pdf
	4. BIOGRAFI PENULIS.pdf

