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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan perusahaan go public di Indonesia 

yang semakin pesat dan dituntut untuk mampu mengungkapkan informasi yang tepat guna 

meyakinkan perusahaan dalam bisnis.Agar suatu laporan keuangan bermanfaat bagi 

pemakainya, laporankeuangan tersebut harus dilaporkan tepat waktu. Tepat waktu disini 

diartikan bahwa laporan keuangan harus disampaikan sedini mungkin dan tidak melewati 

batas waktu yang ditentukan otoritas.Tujuan penelitian ini adalah : (1) Pengaruh reputasi 

KAP, ukuran perusahaan, ROA dan DER terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode purposive sampling. Sampel yang 

diperoleh dari31  perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan pengamatan selama 3 tahun, sehingga sampel yang terpilih 

sebanyak 93 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah uji regresi logistik. Analisis 

statistik menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa 

ROA berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Sedangkan reputasi KAP, ukuran perusahaan,dan DER tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

KATA KUNCI:Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan, ROA, DER, dan Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 
  

Simki-Economic Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan perusahaan yang go 

public di Indonesia semakin pesat. Di 

BEI (Bursa Efek Indonesia), 

perusahaan yang tercatat sebanyak 472  

perusahaan. Bagi perusahaan yang go 

public dituntut untuk mampu 

mengungkapkan informasi yang tepat 

guna meyakinkan perusahaan dalam 

bisnis. Semua perusahaan yang go 

public diwajibkan untuk 

menyampaikan laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan dan telah diaudit 

oleh akuntan publik yang terdaftar di 

Bapepam (Badan Pengawas Pasar 

Modal). Akibatnya kebutuhan akan 

laporan keuangan juga semakin 

besar.Laporan keuangan bertujuan 

menghitung dan melaporkan informasi 

keuangan untuk para pemangku 

kepentingan (Stakeholders) suatu 

entitas, seperti pemegang saham, calon 

pemegang saham, kreditur, calon 

kreditur, badan pemerintah, 

manajemen, dan lain-lain. Laporan 

keuangan adalah media suatu entitas 

untuk mengkomunikasikan informasi 

keuangan oleh manajemen kepada para 

pemangku kepentingan. Untuk 

menjamin kepastian bahwa suatu 

laporan keuangan telah disusun dan 

disajikan secara wajar berdasarkan 

standar akuntansi yang berlaku, maka 

perlu dilakukan audit yang 

menghasilkan opini atas laporan 

keuangan oleh auditor independen, 

yaitu akuntan publik. 

Agar suatu laporan keuangan 

bermanfaat bagi pemakainya, laporan 

keuangan tersebut harus dilaporkan 

tepat waktu. Namun, informasi tidak 

lagi bermanfaat bila tidak disajikan 

secara akurat dan tepat waktu. Tepat 

waktu disini diartikan bahwa laporan 

keuangan harus disampaikan sedini 

mungkin dan tidak melewati batas 

waktu yang ditentukan otoritas dalam 

hal ini Bapepam-LK agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Ketepatan 

waktu pelaporan suatu laporan 
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keuangan perusahaan dapat 

berpengaruh pada nilai laporan 

keuangan itu sendiri. 

Di Indonesia, kewajiban penyampaian 

laporan keuangan  diatur oleh 

Bapepam-LK. Banyak faktor internal 

maupun eksternal yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Faktor internal seperti 

ukuran perusahaan, ROA, dan DER, 

sedangkan faktor eksternal contohnya 

reputasi KAP.Setiap KAP memiliki 

pengendalian mutu dimana akuntan 

wajib mengikutinya. Pengendalian 

mutu merupakan cerminan KAP yang 

berkualitas yang menghasilkan 

informasi yang berkualitas. Kantor 

akuntan publik besar cenderung 

menyajikan audit yang lebih cepat 

dibandingkan dengan kantor akuntan 

publik non the big four karena mereka 

memiliki nama baik yang 

dipertaruhkan. Sehingga perusahaan 

yang diaudit oleh kantor akuntan 

publik the big four cenderung lebih 

cepat menyelesaikan auditnya bila 

dibandingkan dengan perusahaan yang 

diaudit oleh kantor akuntan publik non 

the big four. Sehingga laporan 

keuangan dapat disampaikan tepat 

waktu.Manajemen perusahaan besar 

memiliki dorongan untuk 

menyampaikan laporan tepat waktudan 

penundaan penyampaian laporan 

keuangan. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan-perusahaan tersebut 

dimonitor secara ketat oleh investor, 

pengawas permodalan dan pemerintah. 

Ini memungkinkan perusahaan besar 

melaporkan lebih cepat dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Asset 

merupakan informasi tentang kekayaan 

emiten pada saat laporan keuangan 

disusun (setelah diaudit akuntan 

independen). Kekayaan perusahaan 

dijadikan jaminan pemodal bahwa 

investasinya teralokasikan pada asset 

yang benar. Pada sisi lain, asset juga 

dijadikan klaim pemodal pada saat 

tertentu. Pengembalian atas total asset 
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merupakan ukuran efisiensi operasi 

yang relevan. Nilai ini mencerminkan 

pengembalian perusahaan dari seluruh 

aset yang diberikan pada perusahaan. 

Para analis dan investor sering 

membandingkan ROA suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain 

sejenis yang merupakan kompetitor 

utamanya untuk mengetahui efektifitas 

daripada manajemen puncak. 

Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas rendah (yang diukur 

dengan ROA) akan cenderung tidak 

tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangannya karena laporan 

keuangannya mengandung bad news. 

Modal merupakan jumlah modal 

sendiri yang dimiliki emiten, terdiri 

dari saham biasa, agio saham, dan laba 

ditahan komulatif emiten. Modal 

menggambarkan kemampuan 

pembiayaan emiten yang berasal dari 

pemegang saham. Proporsi yang besar 

dari hutang terhadap total aktiva yang 

dihitung menggunakan rasio DER, 

akan meningkatkan kecenderungan 

kerugian dan dapat meningkatkan 

kehati-hatian dari auditor terhadap 

laporan keuangan yang akan diaudit. 

Keadaan seperti ini akan 

mengakibatkan perusahaan cenderung 

akan tidak tepat waktu dalam 

mempublikasikan laporan keuangannya 

kepada publik. 

Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian mengenai 

”ANALISIS PENGARUH 

REPUTASI KAP, UKURAN 

PERUSAHAAN, ROA, DAN DER 

TERHADAP KETEPATAN 

WAKTU PENYAMPAIAN 

LAPORAN KEUANGAN (STUDI 

EMPIRIS PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR 

INDUSTRI BARANG KONSUMSI 

YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA)”. 
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Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas maka fokus dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh reputasi 

KAP, Ukuran Perusahaan, ROA 

dan DER terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan? 

Berdasarkan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh Reputasi KAP, Ukuran 

perusahaan, ROA dan DER 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

 

II. METODE 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2011:7) ”Pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berbentuk angka 

dan dianalisis menggunakan statistik”. 

Alasan peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif adalah data 

yang akan dianalisis dalam penelitian 

ini berbentuk angka yang sifatnya 

konkrit, obyektif, dapat diukur, 

rasional dan sistematis . Untuk 

ketepatan penghitungan sekaligus 

mengurangi human error, digunakan 

program SPSS 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian ex-post-facto. 

Menurut Wirartha (2006:169) 

“penelitian ex-post-facto adalah 

penelitian sesudah kegiatan, ada pula 

yang menyebutkan kausal-

komparatif”. Dengan menggunaan 

teknik ini peneliti dapat 

mengidentifikasi fakta atau peristiwa 

sebagai variabel yang dipengaruhi 

(variabel dependen) dan melakukan 

penyelidikan terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi (variabel 

independen). 

C. Kehadiran Peneliti 

Peneliti merupakan kunci 

utama dalam mengungkapkan makna 

dan sebagai alatpengumpulan data. 

Karena peneliti juga harus terlibat 

dalam kehidupan orang-orang yang 

diteliti sampai pada akhirnya ada 

keterbukaan antara kedua belah 

pihak. Oleh karena itu dalam 
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penelitian, peneliti harap terjun 

langsung ke lapangan untuk 

mengamati dan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan. 

D. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, tempat 

dan waktu untuk melakukan proses 

kegiatan penelitian Tempat 

penelitian dilakukan di Bursa Efek 

Indonesia. Data diperoleh dari 

website www.idx.co.idyang 

merupakan situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode dokumentasi, 

yaitu ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian., meliputi 

buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, data yang 

relevan dengan penelitian ini 

(Riduwan:58). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang 

berbentuk Laporan Keuangan 

Tahunan yang mencakup tentang 

laba bersih setelah pajak, total 

aktiva, nama auditor independen, 

bagan struktur organisasi, tanggal 

penyelesaian audit dan tanggal 

penyerahan laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit ke 

BEI. Data diperoleh melalui 

website www.idx.co.id. 

F. Teknik Analsis Data 

Data yang terkumpul 

dalam penelitian ini akan 

dianalisis secara kuantitatif 

dengan menggunakan metode 

statistik deskriptif dan uji 

hipotesis. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam pembahasan hasil 

penelitian. Pemaparan lebih rinci 

mengenali isi dari penelitian tersebut 

sangatlah dibutuhkan karena hal 

tersebut sangat mendukung 

kevalidan dari hasil suatu pebelitian 

yang telah dilakukan: 
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1. PengaruhReputasi 

KAPTerhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap 

variabel reputasiKAPmenunjukkan 

bahwa nilai β1= 0,138dengan taraf 

signifikasi 0,903> 0,05. Hal ini 

bermakna bahwa H0 diterima dan 

H1 ditolak. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel reputasi 

KAP tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015 . 

Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan logika teori dalam 

penelitian ini. Dalam hal manajer 

sebagai agen yang telah diberikan 

wewenang untuk mengelola 

perusahaan oleh prinsipal akan 

cenderung memilih Kantor 

Akuntan Publik yang berkualitas 

untuk menilai laporan keuangan 

perusahaan karena dinilai lebih 

efektif dalam mengaudit dan 

menghasilkan laporan audit yang 

sesuai dengan kewajaran laporan 

keuangan perusahaan. Penelitiaan 

ini sejalan dengan penelitian 

Natawidyana (2008) dalam 

Dwiyanti (2010) dilihat pada 

gambaran umum obyek perusahaan 

bahwa sebagian besar perusahaan 

baik yang tepat waktu atau tidak 

tepat waktu dalam pelaporan 

keuangan perusahaan diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik yang 

termasuk dalam The Big Four. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak ada 

jaminan dalam ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan 

dengan informasi tentang kualitas 

auditor. 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap 

variabelukuranperusahaanmenunju
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kkan bahwa nilai β2 = 0,416dengan 

taraf signifikasi 0,184> 0,05. Hal 

ini berarti H2 ditolak atau H0 

diterima.Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel ukuran 

perusahaan tidak mempunyai 

pengaruhsecara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur sektor barang 

konsumsiyang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Yusralaini, Restu 

Agusti, Livia Dara Raesya (2010) 

yang menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Hal ini 

kemungkinan disebabkan bukan 

karena ukuran perusahaannya  

tetapi  lebih pada rasa  tanggung  

jawab perusahaan menyampaikan  

informasi mengenai  kondisi  

keuangan  perusahaan  kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan  

secara  tepat waktu. 

3. Pengaruh Return On Assets  

(ROA)Terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap 

variabel ROAmenunjukkan bahwa 

nilai β3= - 21,653 dengan taraf 

signifikasi 0,018> 0,05. Hal ini 

bermakna bahwa H3 diterima dan 

H0 ditolak.Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel 

ROAmempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan pada perusahaan 

manufaktur sektor barang 

konsumsiyang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-

2015.Menurut Tandelilin 

(2010:372), Return OnAssets 

merupakan rasio yang 

mengambarkan sejauh mana 

kemampuan asset-asset yang 
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dimiliki perusahaan bisa 

menghasilkan laba. Hasil ini sesuai 

dengan logika teori yang ada dalam 

hal ini teori agensi serta hasil 

penelitian Hilmi dan Ali (2008) 

dimana pengumuman laba yang 

berisi berita baik cenderung untuk 

dipercepat dan berita buruk 

cenderung ditunda. Hal ini karena 

para manajer sebagai agen ingin 

menunjukkan kinerja perusahaan 

yang sesuai dengan yang 

diinginkan oleh para prinsipal 

sehingga akan dipercaya untuk 

mengelola perusahaan untuk 

periode jangka panjang, disamping 

harapan adanya kompensasi berupa 

saham atau bonus kas atas kinerja 

mereka. 

4. Pengaruh Debt to equity 

ratio(DER) Terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap 

variabel DERmenunjukkan bahwa 

nilai β4 = 0,041dengan taraf 

signifikasi 0,241> 0,05. Dalam hal 

ini berarti H4 ditolak atau H0 

diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel DER 

tidak mempunyai pengaruhsecara 

signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi 

yang tercatat di  BEIperiode 2013-

2015. 

Menurut Kasmir 

(2008:157), Debt to equity ratio 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk menilai utang dengan 

ekuitas. Rasio ini dicari dengan 

cara membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang 

lancar dengan seluruh ekuitas. 

Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam dengan 

pemilik perusahaan. Dengan kata 

lain, rasio ini berfungsi untuk 
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mengetahui setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang.  

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Utari Hilmi (2008) 

dan Cristina Dwi Astuti (2007) 

yang menunjukkan bahwa Debt to 

equity ratio (DER)tidak memiliki 

pengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

Dimana hal ini  mengindikasikan 

bahwa perusahaan dapat 

menyelesaikan permasalahan 

hutang melalui proses  

restrukturisasi  hutang.  Saat ini 

permasalahan  hutang  dianggap  

biasa  selama  ada  kemungkinan  

untuk  menyelesaikan maupun 

membayar dana pinjaman. 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang pengaruh Reputasi KAP, 

ukuran perusahaan, ROA dan DER 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan  

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian 

reputasi KAPmenunjukkan bahwa 

nilai taraf signifikasi 0,903>0,05. 

Hal ini bermakna bahwa 

H0diterima dan H1 ditolak. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel reputasi KAP tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015. 

2. Berdasarkan hasil pengujian ukuran 

perusahaanmenunjukkan bahwa 

nilai taraf signifikasi 0,184>0,05. 

Hal ini berarti H2 ditolak atau H0 

diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel ukuran 

perusahaan tidak mempunyai 

pengaruhsecara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian 
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laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi 

yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

3. Berdasarkan hasil pengujian 

ROAmenunjukkan bahwa nilai 

taraf signifikasi 0,018 <0,05. Hal 

ini bermakna bahwa H3 diterima 

dan H0 ditolak. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel 

ROAmempunyai pengaruhsecara 

signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi 

yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

4. Berdasarkan hasil pengujian 

DERmenunjukkan bahwa nilai 

taraf signifikasi 0,241>0,05. Dalam 

hal ini berarti H4 ditolak atau H0 

diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel 

DERtidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi 

yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 
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