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Perusahaan yang telah Go Publik harus memperhatikan ketepatan waktu pelaporan 
keuangan kepada BAPEPAM agar informasi yang terkandung di dalamnya tidak kehilangan nilai 
manfaat dan relevansinya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Betapa penting 
ketepatan waktu pelaporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan, tetapi masih terdapat 
perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Penelitian ini 
dilakukan untuk menganalisis apakah  profitabilitas, market value, dan ratio gearing 
mempengaruhi ketepatan pelaporan, dan apakah opini auditor memoderasi profitabilitas, market 
value dan ratio gearing dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007. Sampel yang 
digunakan sebanyak 60 perusahaan selama 3 periode, sehingga didapat sampel sejumlah 180 
yang diambil melalui teknik purposive sampling. Data yang digunakan berupa data sekunder 
yang diambil dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi 
logistik dan uji interaksi moderating. 

Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas tidak signifikan mempengaruhi ketepatan 
pelaporan (0.255 > 0,05). Market value tidak signifikan mempengaruhi ketepatan pelaporan 
(0.314 > 0,05). Ratio gearing tidak signifikan mempengaruhi ketepatan pelaporan (0.437 > 0,05). 
Opini auditor tidak signifikan memoderasi profitabilitas dengan ketepatan pelaporan (0.257 > 
0.05), market value dengan ketepatan pelaporan (0.162 > 0.05) dan ratio gearing dengan 
ketepatan pelaporan (0.997 > 0.05). 

Simpulan dari penelitian ini adalah profitabilitas, market value, dan ratio gearing tidak 
signifikan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Secara parsial opini auditor 
tidak signifikan memoderasi profitabilitas, market value dan ratio gearing dengan ketepatan 
pelaporan keuangan. Saran bagi penelitian berikutnya agar menggunakan proksi yang lain pada 
variabel yang sama, menggunakan variabel lain sebagai variabel moderating dan mencari data 
dari sumber-sumber yang terkait sehingga dapat memperbanyak sampel yang digunakan.  
 
 


