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Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam 

menyajikan suatu informasi yang relevan. Dengan ditetapkannya Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.2, dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 

KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 

bahwa laporan keuangan harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 

pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Penelitian kali ini mencoba meneliti kembali faktor-faktor yang berpengaruh 

positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahan-perusahaan go 

public yang terdaftar di BEI. Dan apakah faktor-faktor yang mempunyai pengaruh 

positif tersebut memang akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada periode penelitian dalam penelitian ini. Faktor-faktor 

tersebut terdiri dari Rasio Gearing, Profitabilitas, Umur Perusahaan (Age), Ukuran 

Perusahaan (Size), dan Struktur Kepemilikan (Ownership). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009 yang seluruhnya berjumlah 29 

perusahaan bank. Dan sample dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria-

kriteria yang di pilih dalam penentuan sample adalah  23 perusahaan bank. 
Setelah dilakukan pengujian hipotesis (multivariate) secara simultan untuk 

mengetahui pengaruh dari kelima variabel tersebut, ternyata secara simultan kelima 

variabel tersebut berpengaruh terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan, besarnya 

pengaruh kelima variable tersebut terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan adalah 50,9%.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa hanya variable 

rasio gearing, umur perusahaan dan Struktur Kepemilikan sajalah yang mempengaruhi 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, hal ini berarti bahwa rasio Gearing, 

Umur Perusahaan dan Struktur Kepemilikan diterima. Dan sebagai saran sebaiknya 

perusahaan menganalisis Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan untuk 

mengantisipasi terjadinya teguran atau sanksi dari Bapepam jika perusahaan mengabaikan 

hal tersebut. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan 

memiliki kepatuhan dalam melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu sesuai 

aturan yang telah ditetapkan. 
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ABSTRACT 

 

 

Ekky Anandika Irawan. 2012. "Factors Influencing the Financial Reporting 

Timeliness Banking Companies Go Public In Indonesia Stock Exchange" (Studies 

in Corporate Banking in Indonesia Stock Exchange Period 2007-2009). 

Department of Accounting. Faculty of Economics. Semarang State University. 

Guide I. Dr. Agus Wahyudin, M.Si. II. Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Akt. 

 

Keywords: Timeliness, Gearing Ratio, Profitability, Company Age (age), 

company size (size), ownership structure (own). 

 
Timeliness (timeliness) is one important factor in presenting the relevant 

information. With the enactment of Bapepam No. XK2, in the attachment Chairman of 

Bapepam No. KEP-36/PM/2003 concerning Obligation to Submit Periodic Financial 

Statements that the financial statements must be submitted to Bapepam no later than the 

end of three months (90 days) after the date of the financial statements yearly. The 

current study tried to examine the factors that positively influence the timeliness of 

financial reporting publicly traded companies listed on the Stock Exchange. And whether 

the factors that have a positive effect would indeed impact the timeliness of financial 

reporting in the study period in this study. These factors consist of the Gearing Ratio, 

Profitability, Company Age (Age), company size (Size), and Ownership Structure 

(Ownership). 

The population of this study are all banks listed companies in Indonesia Stock 

Exchange 2007-2009 period the bank totaling 29 companies. And the sample in this study 

that meets the criteria for the determination of the selected sample is 23 firms bank. 

After testing the hypothesis (multivariate) simultaneously to determine the 

influence of these five variables, it appeared simultaneously all five of these variables 

affect the timeliness of financial reporting, the influence of these five variables are the 

timeliness of financial reporting of the company is 50.9%. 

From the results of research and discussion is concluded that the only 

variable gearing ratio, firm age and ownership structure alone that affect the 

company's financial reporting timeliness, this means that the gearing ratio, the 

Company Age and Ownership Structure accepted. And as a suggestion the 

company should analyze the timeliness of financial reporting for the company 

anticipate a reprimand or sanction of Bapepam if companies ignore it. Timeliness 

of financial reporting is a condition in which the company has a compliance report 

on its financial statements in a timely manner according to the rules that have 

been set. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam 

menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan 

harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan 

sebagai sebuah informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi 

pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan  kemampuannya dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak 

semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan keilangan 

relevansinya. 

Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dan 

dapat dimanfaatkan dengan maksimal, efektif dan efisien jika disajikan tepat 

waktu. Semakin berkembangnya dunia usaha dan persaingan di pasar saham 

menuntut agar setiap perusahaan-perusahaan dapat melaporkan laporan keuangan 

yang telah diaudit tepat waktu ke Bapepam. Laporan keuangan bertujuan 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

pemakai di dalam pengampilan keputusan ekonomi (IAI, 2004) dalam (Suharli 

dan Rachpriliani, 2006). Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 
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keuangan. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan 

penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara 

lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pegawas dari 

pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan 

yang berlaku termasuk PABU (prinsip akuntansi berterima umum atau generally 

accepted accounting principles/GAAP). 

Para pemakai laporan keuangan mendasarkan keputusan-keputusan 

mereka atas hasil analisis terhadap berbagai informasi yang disajikan dalam 

pelaporan keuangan. Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara 

jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan 

keuangan bahwa ketepatan  waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif 

yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuat 

keputusan (Hilmi dan Ali, 2007). Pelaporan keuangan yang disampaikan 

digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terutama para investor 

agar dapat memaksimalkan nilai investasinya. Investor mempertimbangkan 

keputusan untuk berinvestasi ke salah satu perusahaan dengan membandingkan 

laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing perusahaan. Investor 

sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan dari pihak luar memerlukan 

laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kembalian (rate of return) atas 

investasi dan membantu untuk memutuskan tindakan mereka baik untuk membeli, 

menahan, atau menjual saham-saham perusahaan. 

Suatu informasi keuangan (laporan keuangan) memiliki karakteristik atau 

ciri agar laporan tersebut dapat bermanfaat dan berguna bagi pemakianya. 
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Karakteristik kualitatif laporan keuangan memiliki kualitas primer dan kualitas 

sekunder, kualitas primer menjelaskan bahwa laporan keuangan harus relevan 

(relevance) dan andal (reliability). Sedangkan kualitas sekunder menyatakan 

bahwa laporan harus dapat diperbandingkan (comparability) dan konsisten 

(consistency). Relevan arus memiliki tiga unsur yaitu umpan balik, prediksi dan 

tepat waktu (SFAC No. 2). 

Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan harus disusun atas 

dasar prinsip akuntansi berterima umum dan telah diaudit dengan pendapat lazim. 

Pamakai informasi laporan keuangan sangat membutuhkan pengungkapan laporan 

secara cepat dan tepat waktu agar keakuratan laporan keuangan tetap terjaga dan 

memberikan nilai guna yang tinggi untuk melakukan analisis dan pengambilan 

keputusan dan untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang. Oleh 

karena itu ketepatan waktu  (timeliness) merupakan faktor penting dalam 

penyajian laporan keuangan kepada publik sehingga perusahaan diharapkan untuk 

tidak menunda penyajian laporan keuangannya agar informasi tersebut tidak 

kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap 

perusahaan go public yang terdaftar di bursa efek berkewajiban untuk 

menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan dan telah diaudit tepat waktu. 

Kendala yang paling relevan adalah ketepatan waktu. Hal ini sesuai 

dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 1 paragraf 43, yaitu 

jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi 

yang dihasilkan akan kehilangan relavansinya (SAK, 2007:8). Informasi yang 
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disajikan tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan 

kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya. Informasi yang 

tidak disajikan secara tepat pada saat dibutuhkan, tidak akan mempunyai nilai 

untuk dasar penentuan tindakan pada masa yang akan datang. 

Bursa Efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan dan 

menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan 

beli efek antar berbagai perusahaan perorangan yang terlibat dengan tujuan 

memperdagangkan perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek. 

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus 

mematuhi peraturan yang telah diatur dalam UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang 

dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan 

berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. 

Peraturan akan kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

lebih diperketat lagi sejak tanggal 30 September 2003 dengan dikeluarkannya 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai 

dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada 

Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan. 

Kemudian untuk lebih meningkatkan kualitas keterbukaan informasi 

kepada publik, peraturan tersebut lebih dipertegas lagi pada tanggal 7 Desember 
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2006 dengan diberlakukannya Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) 

Nomor X.K.6. Melalui lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 

KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi 

Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepam kembali memperpanjang batas waktu 

penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penyampaian laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan 

sebelum atau paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. 

Peraturan akan batas waku kepatuhan ketepatan waktu pelaporan keuangan 

tidak berlaku sama terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa 

efek negara lain. Jika ada emiten yang tercatat di bursa Efek Indonesia dan Bursa 

Efek Negara lain, batas waktu penyampain laporan keuangan tahunannya 

mengikuti ketentuan di negara lain tersebut. Dimana ketentuan ini telah diatur 

sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK No. 

40/BI/2007 dalam lampirannya Nomor X.K.7. Walaupun terjadi perbedaan waktu 

batas keterlambatan pelaporan keuangan antara efek yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia maupun di negara lain, pada dasarnya tetap sama bahwa laporan 

keuangan harus disajikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditetapkan. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa 

dalam hal penyampaian laporan tahunan apabila melewati batas waktu 

penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian 
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laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan 

keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK. 

Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan keputusan direksi PT. 

Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H yang 

mengatur ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi perusahaan 

yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, yang isinya: (1) Peringatan 

Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga 

puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan 

keuangan; (2) Peringatan Tertulis II dan denda Rp 50.000.000,00 apabila mulai 

hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampunya batas waktu 

penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi 

kewajiban menyampaikan laporan keuangan; (3) Peringatan tertulis III dan denda 

Rp 150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap 

tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan 

laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas; (4) Penghentian 

sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda 

tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan (Sulistyo, 2010). 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor 

penyebab perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Bukti empiris yang ditemukan oleh peneliti-peneliti terdahulu menyebutkan 
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bahwa keterlambatan laporan keuangan dikarenakan oleh berita buruk perusahaan, 

seperti keterlambatan pelaporan keuangan dihubungkan dengan kesulitan 

keuangan, qualified opinion oleh auditor dan keterlambatan audit. Faktor lain 

yang sering ditemukan sebagai penentu ketepatan waktu pelaporan keuangan 

dalam perusahaan antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan,  

kepemilikan publik, likuiditas perusahaan, laverage perusahaan, kompleksitas 

operasi perusahaan, kompleksitas keuangan, opini auditor dan reputasi KAP. 

Beberapa faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara positif maupun negatif 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dikarenakan efek yang ditimbulkan 

faktor tersebut terhadap kondisi atau keadaan perusahaan. Hal tersebut yang 

nantinya akan mengakibatkan perusahaan dapat menerbitkan laporan keuangan ke 

publik dengan tepat waktu atau malah akan menunda pelaporan keuangan ke 

publik. 

Di Indonesia, penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan diteliti oleh (Suharli dan Rachpriliani, 2006). 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa hanya kepemilikan publik yang tidak 

signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, sedangkan 

likuiditas, profitabilitas, dan Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

(Saleh, 2004) juga melakukan penelitian tentang ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Dalam penelitiannya diperoleh 

bukti empiris bahwa item-item luar biasa atau kontinjensi berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur namun 
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profitabilitas, rasio gearing, umur perusahaan, ukuran perusahaan serta struktur 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

(Respati, 2004) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

ketepatan pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas 

dan outsider ownership signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan variabel market value, insider 

ownership, debt to equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, dan hasil penelitian juga 

menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang tepat waktu menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam jauh 

lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak tepat waktu. 

 Sedangkan (Hilmi dan Ali, 2007), dalam penilitian tentang analisa faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ periode 2004-2006 menghasillkan 

bukti empiris yang menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, kepemilikan 

publik dan reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan, sedangkan leverage keuangan, ukuran perusahaan dan opini 

auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu laporan 

keuangan. 

 Selanjutnya (Sulistyo, 2010), meneliti faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan yang 

Listing di BEI menggunakan variabel independent profitabilitas, likuiditas, 

leverage keuangan, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, 
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kepemilikan publik, reputasi KAP dan opini auditor. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi 

perusahaan, kepemilikan publik dan reputasi Kantor KAP berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. 

Kemudian (Dwiyanti, 2010), dalam penelitiannya menggunakan lima 

variabel independent. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt to equity, 

kualitas auditor dan pergantian auditor tidak signifikan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hanya profitabilitas dan struktur 

kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dari hasil analisis penelitian oleh peneliti terdahulu telah membuktikan  

beberapa faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan ke publik, meskipun masih terdapat perbedaan hasil 

penelitian. Bukti empiris yang menunjukan profitabilitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan yang dilakukan oleh (Hilmi 

dan Ali, 2007), sejalan dengan  peneltian yang dilakukan oleh Owusu dan Ansah 

(2000), Courtis (1976) dalam (Hilmi dan Ali, 2007) , Dwiyanti (2010), Naim 

(1998) dan Bandi (2000) dalam (Suharli dan Rachpriliyani, 2006), sedangkan 

untuk hasil yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan dilakukan oleh (Owusu-Ansah, 2000). Perbedaaan 

hasil tersebut dimungkinkan karena adanya periode penelitian yang berbeda untuk 

setiap penelitian yang berbeda.Serta adanya faktor yang lebih dominan 

dimungkinkan lebih mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
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Ditetapkannya Keputusan Bapepam  Nomor : Kep-36/PM/2003 sebagai 

pengganti peraturan yang lama diharapkan perusahaan yang terdaftar di BEI dapat 

menyampaikan laporan keuangan perusahaannya tepat waktu. Tetapi pada 

kenyataanya dengan keluarnya peraturan baru tersebut dan semakin singkatnya 

jangka waktu pelaporan masih ditemukan juga perusahaan-perusahaan yang 

melewati batas waktu yang telah ditentukan. 

Penelitian kali ini mencoba meneliti kembali faktor-faktor yang 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahan-

perusahaan go public yang terdaftar di BEI. Dan apakah faktor-faktor yang 

mempunyai pengaruh positif tersebut memang akan memberikan pengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada periode penelitian dalam 

penelitian ini. Faktor-faktor tersebut terdiri dari Rasio Gearing, Profitabilitas, 

Umur Perusahaan (Age), Ukuran Perusahaan (Size), dan Struktur Kepemilikan 

(Ownership). Hal ini diduga karena faktor-faktor tersebut signifikan 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan adanya ketidak 

konsistenan dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini akan membuktikan 

kembali apakah variabel-variabel yang diteliti berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan peraturan terbaru 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-36/PM/2003 dan menggunakan periode 

tahun yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Informasi dalam pelaporan keuangan membutuhkan biaya yang lebih 

besar untuk menyediakan dan menggunakannya, sehingga banyak manfaat yang 
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akan diperoleh dari informasi pelaporan keuangan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, sehingga judul yang diambil 

dalam penelitian ini adalah: "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN 

PERBANKAN GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA’’ (Studi Pada 

Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009) 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah rasio gearing berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan? 

5. Apakag struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan? 

1.3 TujuanPenelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

menentukan kedisiplinan atau kepatuhan perusahaan perbankan dalam ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Karena pelaporan 
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keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan dimana laporan keuangan 

disajikan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik keterbatasan informasi 

keuangan, informasi yang disajikan adalah informasi keuangan yang signifikan. 

1.4 ManfaatPenelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk memahami pentingnya 

ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan memberikan wacana bagi 

perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Bagi Peneliti 

Mengembangkan pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 Bagi Fakultas 

Memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan 

dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 Bagi Perusahaan 

Memberikan masukan kepada perusahaan supaya lebih tepat waktu 

dalam pelaporan keuangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

2.1.1. Teori Kepatuhan 

Menurut penelitian-penelitian sebelumnya kepatuhan berasal dari kata 

patuh yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan 

berdisiplin.Patuh dalam kamus ilmiah populer diartikan, sebagai tindakan taat, 

turut perintah, setia dan loyal akibat motif-motif internal individu. Teori 

kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususya di bidang psikologi dan 

sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam 

mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. 

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai 

dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui 

moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi 

hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen 

normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti 

mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk 

mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyo, 2010). 

Tuntutan akan kepatuhan tidak hanya berlaku untuk mengatur kehidupan 

individu, tetapi juga untuk mengatur kinerja dari sebuah perusahaan. Perusahaan-

perusahaan yang telah terdaftar dalam emiten harus mematuhi beberapa peraturan 

yang telah ditetapkan. Salah satunya aturan kepatuhan akan ketepatan waktu 
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pelaporan keuangan. Aturan dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

No.8 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Ketua 

Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala. Perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

wajib menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar infornasi yang 

disampaikan dalam laporan keuangan tersebut bersifat relevan dan efektif dapat 

dimanfaatkan oleh pemakai informasi tersebut. Seperti halnya mengenai teori 

kepatuhan yang menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam 

mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu, perusahaan-perusahaan 

publik juga termotivasi terhadap tuntutan kepatuhan untuk dapat menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu.  

2.1.2. Dasar Hukum Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan terbukti sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas para pelaku di pasar saham. Karena dengan ketepatan waktu 

akan mempengaruhi harga saham dan keputusan investor dalam memaksimalkan 

nilai investasinya. Begitu pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan-perusahaan ke Bapepam, perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah diatur UU No.8 tahun 

1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib 

menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. 
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Peraturan tidak hanya mengenai kewajiban perusahaan-perusahaan dalam 

melaporkan laporan keuangannya tepat waktu, tetapi peraturan tersebut didukung 

dengan adanya sanksi bagi emiten yang terlambat. Menteri Keuangan membuat 

surat keputusan yakni Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: 

850/KMk/01/1987 tentang Emisi Efek melalui Bursa mengenakan sanksi bagi 

perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan ke Bapepam. 

Peraturan akan ketepatan waktu sejak tanggal 30 September 2003 lebih diperketat 

lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, dalam Lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan ini menyatakan bahwa 

laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat 

yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir 

bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Dalam PeraturanBapepam Nomor X.K.2 disebutkan bahwa Laporan 

Keuangan yang harusdisampaikan ke Bapepam terdiri dari neraca, laporan laba 

rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika 

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya, dan 

Catatan atas laporan keuangan. 

Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk lebih mempertegas 

peraturan mengenai ketepatan waktu dalam meningkatkan kualitas keterbukaan 

informasi kepada publik, maka diberlakukan Peraturan Bapepam dan Lembaga 

Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
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Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan 

bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 

Melalui lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-

134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten 

atau Perusahaan Publik, Bapepam kembali memperpanjang batas waktu 

penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penyampaian laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan 

sebelum atau paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. Dalam peraturan ini juga 

tercantum, jika sebelum jangka waktu empat bulan berakhir laporan keuangan 

telah tersedia bagi pemegang saham maka emiten wajib melaporkan laporan 

keuangan tersebut ke Bapepam bersama dengan tersedianya laporan tahunan bagi 

pemegang saham. Ketentuan dalam peraturan ini dimaksudkan agar Emiten atau 

Perusahaan Publik tidak lagi menunda untuk menerbitkan laporan keuangan 

tahunan. 

Peraturan batas waktu ketepatan penyampaian laporan keuangan tidak 

berlaku sama bagi emiten atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa 

efek negara lain. Hal tersebut dikarenakan masing-masing negara memiliki 

kebijakan sendiri dalam menentukan batas waktu ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan atau emiten yang terdaftar dalam 

Bursa Efek di Negara tersebut. Jika ada emiten yang tercatat di bursa Efek 

Indonesia dan Bursa Efek Negara lain, batas waktu penyampain laporan keuangan 

tahunannya mengikuti ketentuan di negara lain tersebut. Ketentuan tersebut diatur 
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dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor 40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atauPerusahaan Publik yang Efeknya 

Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan BursaEfek di Negara Lain. Dalam 

lampirannya, yaitu Peraturan Bapepam NomorX.K.7, disebutkan bahwa batas 

waktu penyampaian laporan keuangan tahunankepada Bapepam dan LK 

dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut.   

Dengan adanya peraturan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan 

ketetapan batas waktu penyampaian laporan keuangan ke publik, perusahaan-

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia wajib mematuhi dan 

melaksanakan peraturan dan ketetapan tersebut dengan keharusan menyampaikan 

laporan keuangan tepat waktu. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 

dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan apabila melewati batas 

waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi dan 

denda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK. 

Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan keputusan direksi PT. 

Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H yang 

mengatur ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi perusahaan 

yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, yang isinya: (1) Peringatan 
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Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga 

puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan 

keuangan; (2) Peringatan Tertulis II dan denda Rp 50.000.000,00 apabila mulai 

hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampunya batas waktu 

penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi 

kewajiban menyampaikan laporan keuangan; (3) Peringatan tertulis III dan denda 

Rp 150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap 

tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan 

laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas; (4) Penghentian 

sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda 

tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan (Sulistyo, 2010). 

2.2. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu 

Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam ketepatan waktu 

penyampaian pelaporan keuangan. Namun dalam penelitian yang saya teliti kali 

ini, saya hanya akan meneliti beberapa faktor yang mungkin mempengarui,  

adapun faktor-faktor tersebut diantaranya: 

2.2.1. Rasio Gearing 

Rasio gearing merupakan salah satu rasio financial leverage. 

Weston dan Copeland dalam (Shaleh, 2004) menyatakan bahwa Financial 

leverage menunjukan resiko suatu perusahaan sehingga berdampak pada 

ketidakpastian suatu harga saham, financial leverage menunjukan 
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kemampuan perusahaan dengan membayar utang dengan equity yang 

dimilikinya. Apabila financial leverage tinggi menunjukan resiko financial 

atau resiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan 

semakin tinggi, dan sebaliknya apabila financial leverage rendah financial 

atau resiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan 

semakin rendah, Kim et.al dalam (Ardiansyah, 2004). 

2.2.2. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan 

perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas 

maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba perusahaannya. Profitabilitasadalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham 

tertentu. Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan (Brigham dan Houston, 2001:82). Profitabilitas merupakan 

masalah utama yang sering menjadi sasaran analisis baik dari kalangan 

intern maupun ekstern. Profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan. Profitabilitas sering dijadikan patokan 

oleh investor dan kreditur dalam menilai sehat tidaknya perusahaan 

(Purwanto, 2004). Profitabilitas digunakan sebagai acuan oleh investor 

dalam menilai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga 

dapat mempengaruhi keputusan investor apakah harus membeli atau 

menjual sahamnya di perusahaan tersebut. Profitabilitas juga dapat 
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digunakan sebagai acuan pemilik untuk memberikan tingkat bonus atau 

menaikkan kontrak pada manajer atau tidak. 

Perusahaan yang profitabilitasnya lebih rendah juga akan 

cenderung meratakan labanya untuk menunjukan bahwa perusahaan 

mempunyai kinerja yang baik walaupun profitabilitasnya rendah. 

(Purwanto, 2004:161) menyatakan bahwa laba yang rata diharapkan dapat 

menunjukan bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang baik walaupun 

profitabilitasnya rendah. Pernyataan tersebut tidak selaras dengan 

pernyataan (Wirda, 2007:27) yang mengatakan bahwa secara teoritis, 

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi relatif memiliki keleluasaan 

untuk mengelola laba dibanding perusahaan yang memiliki profitabilitas 

rendah, sama halnya dengan (Yurianto dan Gudono, 2002:123) 

menyatakan bahwa semakin konsisten profitabilitas atau semakin 

meningkat profitabilitas, maka kepercayaan pasar akan meningkat pula 

sehingga perusahaan mempunyai kecenderungan untuk menjaga 

konsistensi labanya. 

Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat efektifitas 

yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan Santoso dalam (Nasrudin, 

2004). Watt dan Zimmerman dalam (Ardiansyah, 2004) menyatakan 

bahwa prestasi keuangan, khususnya tingkat keuntungan memegang 

peranan penting dalam penilaian prestasi usaha perusahaan dan sering 

digunakan sebagai dasar dalam keputusan investasi khususnya dalam 
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pembelian saham. Dalam penelitian ini menggunakan return on asset 

(ROA), dengan rumus sebagai berikut: 

    
                  

           
      

2.2.3. Umur Perusahaan (age) 

Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor 

dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan 

perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mempu 

bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam 

perekonomian. Owusu dan Ansah dalam (Na’im, 1999) menyatakan, 

ketika sebuah perusahaan berkembang dan para akuntannya belajar lebih 

banyak masalah pertumbuhan, menyebabkan penundaan yang luar biasa 

dapat diminimalisasikan. Akibatnya perusahaan mapan yang memiliki 

umur lebih tua cenderung lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan 

dan menghasilkan informasi ketika diperlukan karena pengalaman belajar. 

2.2.4. Ukuran Perusahaan (size) 

Ukuran perusahan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya 

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

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

item-item tersebut maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan itu. 

Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin 

besar kapasitas pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam 

masyarakat. 
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Anomali ukuran perusahaan lebih disebabkan operasi ketersediaan 

informasi yang terpublikasi. Jumlah informasi yang terpublikasi untuk 

perusahaan meningkat sesuai dengan peningkatan ukuran perusahaan. 

Secara umum perusahaan yang lebih besar dengan sedikit masalah akan 

cenderung untuk memiliki lebih banyak ekuitas dari hutang dan memiliki 

leverageyang lebih rendah, demikian pula perusahaan yang lebih besar 

sering didiversivikasikan lebih luas dan memiliki arus kas yang lebih 

stabil, kemungkinan pailit untuk perusahaan besar adalah lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, bukti empiris dari 

penelitian Rajen dan Zinganles dalam (Nasrudin, 2004). Ketersediaan 

informasi adalah suatu fungsi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini menggunakan market value atas market capitalization 

yaitu harga pasar dikalikan dengan jumlah saham beredar. Dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

                                                 

2.2.5. Struktur kepemilikan 

Struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai 

perusahaan. Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan 

yaitu kepemilikan oleh pihak laur dan kepemilikan oleh pihak dalam. 

Konsentrasi kepemilikan pihak luar dapat diukur dengan presentase 

kepemilikan saham terbesar yang dimiliki outsider ownership. 

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan 

yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa 
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kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau 

masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan 

pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang 

semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki 

keterbatasan. Dengan demikian, perusahaan dangan proporsi kepemilikan 

publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangan. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan hal yang sangat di 

butuhkan oleh pemakai laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi dan kredit. Laporan keuangan 

merupakan cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi 

dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta 

kinerja pada berbagai pihak yang berkepentingan. 

Informasi yang mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu 

kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Suatu informasi yang 

tidak tersedia pada saat yang diperlukan mengakibatkn informasi tersebut tidak 

relevan berarti perusahaan telah kehilangan nilai untuk tindakan (investasi) yang 

akan datang. Perusahaan public yang terdaftar dalam pasar modal berkewajiban 

untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BAPEPAM dan kepada 

masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. 

Kimet.al dalam (Ardinansyah, 2004) menyatakan bahwa financial 

leverage yang tinggi menunjukkan resiko financial atau resiko kegagalan  

perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi, begitu juga  
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sebaliknya. Resiko keuangan  perusahaan yang  tinggi mengindikasikan  bahwa 

perusahaan mengalami kesulitan  keuangan, kesulitan keuangan perusahaan 

merupakan berita buruk yang akan  mempengaruhi kondisi perusahaan  dimata  

publik. 

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan 

menggambarkan bahwa terjadinya informasi tepat pada saat yang dibutuhkan. 

Masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan telah cukup banyak ditelit di 

Indonesia. Respati dalam (Utami, 2006) membuktikan bahwa profitabilitas 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Bukti empiris menunjukan 

bahwa perusahaan yang memperoleh laba (profit) cenderung akan menyampakan 

laporan keuangan tepat waktu. Laba merupakan berita baik (good news) bagi 

perusahaan sehingga perusahaan yang memperoleh laba akan sesegea mungkin 

mempublikasikan kinerjanya yang tercermin dalam laporan keuangan kepada 

masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Suatu 

perusahaan yang besar cenderung disorot, dipandang dan diperhatikan masyarakat 

dari pada perusahaan kecil. Mereka berusaha menjaga image opini publik dengan 

cara menyampaikan laporan keuangan tepat waktu baik pada masyarakat maupun 

pada BAPEPAM. 

Christyet.al dalam (Ardinansyah, 2004) menyatakan bahwa umur  

perusahaan mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa 

perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang  ada 

dalam perekonomian. Struktur kepemilikan perusahaan secara langsung akan 

menentukan besar kecilnya kekuasaan manajer relatif terhadap pemegang saham. 
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Masalah struktur kepentingan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara 

manajer dengan pemegang saham. 

(Niehaus, 1989) menyatakan bahwa jika struktur kepemilikan lebih 

banyak berasa pada pemegang saham, maka pemegang saham akan dapat lebih 

leluasa mengontrol manajer, sehingga manajer akan bekerja sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya. Tetapi jika struktur kepemilikan lebih banyak berada di 

tangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur melakukan 

pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan. 

Dari kesimpulan di atas dapat ditarik kerangka pemikiran dengan bagan 

sebagaiberikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan 

dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut: 

      Rasio Gearing berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian  laporan keuangan. 

   : Profitabilitas berpengaruh positif ketepatan waktu penyampaian 

keuangan. 

   : Ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif ketepatan waktu 

penyampaian keuangan. 

   :  Umur perusahaan (age) berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

  :  Struktur Kepemilikan (ownership structure) berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. Digunakannya tiga periode untuk dapat 

melihat konsistensi pengeruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 3.1 : Bank yang terdaftar di BEI 2007-2009 

 

 

No Kode Nama 

1 AGRO PT. Bank Agroniaga Tbk 

2 INPC PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk 

3 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 

4 BNBA PT. Bank Bumi Arta Tbk 

5 BABP PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk 

6 BACA PT. Bank Capital Indonesia Tbk 

7 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 

8 BCIC PT. Bank Century Tbk 

9 BNGA PT. Bank Niaga Tbk 

10 BDMN PT. Bnak Danamon Indonesia Tbk 

11 BAEK PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk 

12 BEKS PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk 

13 SDRA PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 

14 BNII PT. Bank Internasional Indonesia Tbk 

15 BKSW PT. Bank Kesawan Tbk 

16 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

17 MAYA PT. Bank Mayapada Internasional Tbk 

18 MEGA PT. Bank Mega Tbk 

19 BBNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

20 NISP PT. Bank NISP Tbk 

21 BBNP PT. Bank Nusantara Parayangan Tbk 

22 PNBN PT. Bank Pan Indonesia Tbk 
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No Kode Nama 

23 BNLI PT. Bank Permata Tbk 

24 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

25 BSWD PT. Bank Swadesi Tbk 

26 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk 

27 BVIC PT. Bank Victoria Internasional Tbk 

28 MCOR PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 

29 BBIA PT. Bank UOB Buana Tbk 

 Sumber : www.idx.co.id 

3.2. Sampel 

Teknik penganbilan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Pemilihan sampel dilakukan secara 

purposivedengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan 

kriteria yang ditentukan. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari 

timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap hasil analisis. Adapun kriteria-kriteria yang dipilih dalam 

penentuan sampel adalah : 

1. Perusahaan bank yang terdaftar di BEI secara berturut-turut untuk 

periode 2007-2009. 

2. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual 

report) untuk periode 2007-2009. 

3. Menampilkan data tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan ke 

Bapepam untuk periode 2007-2009. 

4. Menampilkan data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan untuk periode 2007-2009. 
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Tabel 3.2 : Bank yang memenuhi kriteria 

 

No Kode Nama 

1 AGRO PT. Bank Agroniaga Tbk 

2 BABP PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk 

3 BBNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

4 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

5 BDMN PT. Bnak Danamon Indonesia Tbk 

6 BNII PT. Bank Internasional Indonesia Tbk 

7 NISP PT. Bank NISP Tbk 

8 SDRA PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 

9 BNLI PT. Bank Permata Tbk 

10 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 

11 BBNP PT. Bank Nusantara Parayangan Tbk 

12 BKSW PT. Bank Kesawan Tbk 

13 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

14 BNBA PT. Bank Bumi Arta Tbk 

15 BNGA PT. Bank Niaga Tbk 

16 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk 

17 BVIC PT. Bank Victoria Internasional Tbk 

18 INPC PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk 

19 MEGA PT. Bank Mega Tbk 

20 PNBP PT. Bank Pan Indonesia Tbk 

21 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 

22 BACA PT. Bank Capital Indonesia Tbk 

23 BEKS PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk 

Sumber : www.idx.ac.id 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga.Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodedokumentasi. (Arikunto, 

2006:158) mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang 

artinya barang-barang tertulis. Peneliti mengambil data berdasarkan dokumen-

dokumen sumber seperti laporan laba-rugi, neraca, buku literatur, jurnal referensi 

dan sebagainya. Data dalam penelitian ketepatan waktu pelaporan keuangan 
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diperoleh dari Acconting Corner UNNES, pojok BEI UNDIP, Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) dan annual report perusahaan bank. 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Terikat 

Variabel terkait (dependent variabel) yaitu variabel yang 

memiliki ketergantungan antara variabel yang satu dengan variabel yang 

lain, sedangkan dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

ketepatan waktu (time) yang diberi simbol Y. 

Variabel ini diukur bardasarkan tanggal publikasi laporan 

keuangan ke Bapepam yang didasarkan pada peraturan yang telah 

ditetepkan oleh Bapepam, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 dan Keputusan 

Ketua Bapepam No. 17/PM/2002 yang kemudian diperbarui dengan 

Keputusan Ketua Bapepam No. 36/PM/2003. Peraturan ini menyatakan 

bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit selambat-lambatnya 90 hari setelah tahun buku berakhir 

atau batas terakhir penyampaian laporan tanggal 31 Maret tahun 

berikutnya.Ketepatan waktu diukur dengan menggunakan variabel 

dummy. Katagori 1 untuk perusahaan tepat waktu, yaitu yang 

mempublikasikan laporan keuangannya kepada Bapepam sebelum 

tanggal 31 Maret. Sedangkan katagori 0 untuk perusahaan yang terlambat 

dalam mempublikasikan laporan keuangannya ke Bapepam setelah 

tanggal 31 Maret. 
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3.4.2. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent variabel) yaitu variabel yang tidak 

mempunyai ketergantungan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam 

variabel bebas adalah : 

3.4.2.1. Rasio Gearing 

Rasio gearing merupakan salah satu rasio financial 

leverage. (Brigham and Houston, 2001:86) mengatakan 

bahwa financial leverage menggambarkan kemampuan 

perusahaan dengan modal sendiri untuk menjamin jumlah 

hutang yang dimiliki dan menunjukan proporsi pembelanjaan 

perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham (modal 

sendiri) dan dibiayai dari pinjaman.  Rasio gearing yang 

dimagsud dalam penelitian ini adalah perbandingan antara 

total hutang jangka panjang dengan modal sendiri (Taurigana 

dan Clark dalam Shaleh, 2004). Dalam dapat diukur dengan 

Dept to Equity Ratio (DER). 

    
            

             
      

3.4.2.2. Profitabilitas (profit) 

Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan 

merupakan indicator dari keberhasilan operasi perusahaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan return on asset (ROA), 

ROA adalah rasio yang menunjukan kemampuan dari model 
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yang di investasikan dalam keseluruhan active untuk 

menghasilkan keuntungan (Santoso, 1995; 97).Rasio 

profitabilitas dalam penelitian ini akan diproksikan dalam 

Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) disebut juga 

Return On Investment (ROI). Menurut (Hanafi dan Halim 

dalam Wirda, 2007:27) mengatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.Penggunaan ROA 

sebagai alat ukur profitabilitas telah digunakan oleh (Jin dan 

Machfoeds 1998), (Jatiningrum, 2000), dan (Yusuf dan 

Soraya, 2004). ROA dapat dirumuskan sebagai berikut : 

    
                  

           
      

3.4.2.3. Umur Perusahaan (age). 

Idealnya umur perusahaan yang seharusnya diukur 

berdasarkan tanggal pada saat berdirinya perusahaan yang 

bersangkutan. Namun umur perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan tanggal listed-nya perusahaan di pasar modal,  

Owusu dan Ansah dalam (Shaleh, 2004). 

3.4.2.4. Ukuran Perusahaan (size) 

Semakin besar suatu perusahaan, maka informasi 

tentang perusahaan tersebut semakin banyak diketahui 

investor. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan market value atas market capitalization yaitu 
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harga pasar dikalikan dengan jumlah saham beredar 

(Anoraga, 2001:59). Dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Nilai Pasar  = Harga Pasar x Total Saham yang beredar 

3.4.2.5. Struktur Kepemilikan (ownership) 

Konsentrasi kepemilikan pihak luar dalam penelitian 

ini diukur dengan prosentase kepemilikan saham terbesar 

yang dimiliki outsider ownership (Respati dalam 

Shaleh,2004). 

Table 3.3 : Cara Pengukuran Variabel Bebas 

No Item Pengukuran 

1 Rasio Gearing     
            

             
      

2 Profitabilitas     
                  

           
      

3 Umur Perusahaan tanggal listed-nya perusahaan di pasar modal 

4 Ukuran Perusahaan 

 

Nilai Pasar = Harga Pasar x Total Saham yang beredar 

 

5 Struktur Kepemilikan 
prosentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki 

outsider ownership 

 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan 

mendiskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistic deskriptif 

pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam 

bentuk tabulasi agar mudah dipahami. Alat analisis yang digunakan 
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disini adalah rata-rata (mean), distribusi frekuensi, nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian 

(Ghozali, 2006:19). Data yang diteliti akan dikelompokan menjadi dua 

katagori yaitu perusahaan yang tepat waktu dan perusahaan yang tidak 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. 

3.5.2. Analisis Pengujian Regresi Logistik 

Regresi logistic merupakan suatu model regresi yang telah 

mengalami modifikasi, sehingga karakteristiknya tidak sama lagi dengan 

model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu penentuan 

signifikansinya secara statistic berbeda. Pengujian hipotesis dilakukan 

secara multivariate dengan menggunakan regresi logistic. Menurut 

(Imam Ghozali, 2006: 10) metode ini cocok digunakan untuk penelitian 

yang variabel dependennya bersifat kategorikan (nominal) dan variabel 

independennya kombinasi antara metric dan non metric. Regresi logistic 

digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel rasio gearing, 

profitabilias, ukuran peerusahaan (size), umur perusahaan (age), struktur 

kepemilikan (ownership structure) mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan. 

Dalam tehnik analisis, penulis tidak melakukan uji normalisasi 

data, karena menurut (Ghozali, 2006: 125) logistic regression tidak 

memerlukan asumsi normalisasi pada variabel bebasnya. Asumsi 

multivariatenormal distribution  tidak dapat dipenuhi karena variabel 

bebasnya merupakan campuran antara metric dan non matrik. (Gujarati, 
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1995: 558) manyatakan bahwa regresi logistic juga mengabaikan 

masalah heteroscedacity, artinya variabel dependen tidak memerlukan 

homoscedacity untuk masing-masing variabel independennya. 

Model pengujian multivariate dalam penelitian ini 

menggunakan logistic regretion  yang dilakukan dengan bantuan SPSS. 

Menurut (Singgih Santoso, 2001:173) analisis pengujian dengan logistic 

regression perlu memperhatikan hal-hal berikut : 

3.5.2.1.  Menilai Kelayakan Model Regresi ( Goodness of Fit) 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model 

regresi logistik yang akan digunakan. Pengujian kelayakan model 

regresi logistik dilakukan dengan menggunakan Goodness of fit test 

yang diukur dengan nilai Chi-Square pada bagian bawah uji 

Hosmer and Lemeshow. Perhatikan output dari Hosmer and 

Lemeshow dengan hipotesis: 

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data  

HA : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data 

Dasar pengambilan keputusan: 

Perhatikan nilai goodness of fit test yang diukur dengan nilai chi 

square pada bagian bawah uji Hosmer and Lemeshow : 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima  

b. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 
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3.5.2.2.  Menilai Keseluruhan Model (overall model fit) 

Langkah selanjutnya adalah menguji keseluruhan model regresi 

(overall model fit). Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 

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

= 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal dengan nilai –

2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesakan fit dengan data (Ghozali (2001)). Log Likelihood 

pada logistic regression mirip dengan pengertian ”sum of squared 

error” pada model regresi sehingga penurunan Log Likelihood 

menunjukkan model regresi yang baik. 

3.5.2.3.  Menguji Koefisian Regresi 

 Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh 

semua variabel bebas yang dimasukan dalam model mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. Model regresi logistic yang 

digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut : 

     
      (       )   (   )   (   )   (    )   (   )

        (       )   (   )   (   )   (    )   (   )
 

Keterangan : 

TIME  :Ketepatanwaktuan penyampaianpelaporan 

(dummy; 0= tidak tepat waktu dan 1= tepat waktu). 

GEAR  : Rasio Gearing. 

PROFIT  : Return on Asset. 

SIZE  : Market Value. 
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AGE  : Tanggal listed perusahaan di pasar modal (BEI). 

OWN   : struktur kepemilikan saham perusahaan. 

e  : Variabel gangguan. 

3.5.3. Menguji Hipotesis 

Koefisien regresi ini diuji untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari masing–masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan wald statistic 

dan nilai probabilitas (sig) dibandigkan dengan α. Cara menentukan 

penolakan atau penerimaan Ho didasarkan pada tingkat signifikan (α ) 

5% dengan criteria sebagai berikut : 

Apabila asymptotic signuficanse >α, maka Ho diterima.Hal ini 

berarti Ha ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak. Apabila asymptotic 

signuficanse <α, maka Ho ditolak. Hal ini berarti Ha diterima atau 

hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat diterima. 

Pengujian dilakukan melalui dua pengujian yaitu: 

a) Pengujian secara parsial 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk menguji pengaruh 

masing-masing variabel terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 
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b) Pengujian secara simultan 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menguji hipotesis 

secara bersama-sama penggaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesa adalah:  

Ho diterima : bila sig > 0,05 (atau Ha ditolak)  

Ho ditolak   : bila sig < 0,05 (atau Ha diterima)  

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi 

adalah: 

a. Tingkat signifikasi (α) yang digunakan sebesar 5%. Mason 

(1999) dalam Respati (2001) menyatakan bahwa tidak terdapat satu 

level signifikansi yang dapat diaplikasikan untuk semua pengujian. 

Pada umumnya level5% (0,05) untuk riset konsumen, level 1% 

(0,01) untuk qualityinsurance, dan level 10% (0,10) untuk political 

polling. 

b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada 

signifikansi p-value (probabilitas value). Jika p-value > α, maka 

hipotesis alternatif ditolak, sebaliknya jika p-value< α maka 

hipotesis alternatif diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan bank yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009 yang dipublikasikan dengan 

alasan agar mampu menampilkan data dan informasi yang digunakan 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan untuk periode 2007-2009, sehingga 

diharap cukup mewakili untuk memprediksi Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan. Data dalam penelitian ketepatan waktu pelaporan 

keuangan diperoleh dari Accounting Corner UNNES, pojok BEI UNDIP, 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan annual report 

perusahaan bank. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian ini berisi tentang kondisi rasio 

gearing, profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan Struktur 

Kepemilikan. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2009. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan masing-masing 

perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2009. 
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Tabel 4.4 : Deskripsi Statistik Sampel Berdasarkan Status 

 

Statistics 

  gearing ROA AGE SIZE OWN Y 

N Valid 69 69 69 69 69 69 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 7.4700 .0165 10.6812 13.3102 .2183 .7826 

Std. Deviation 6.57663 .01866 7.29523 .74840 .12723 .41549 

Minimum -31.53 -.08 1.00 12.03 .02 .00 

Maximum 16.52 .06 27.00 14.60 .58 1.00 

Sumber : olah data SPSS 

Tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil perhitungan rasio gearing, 

profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan Struktur 

Kepemilikan terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

perbankan. 

Deskriptif statistik variable penelitian pada perusahaan perbankan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

nilai rata-rata rasio gearing 7.4700, simpangan baku 6.57663, nilai 

maksimal 16.52, nilai minimal -31.53. nilai rata-rata profitabilitas 0, 0165, 

simpangan baku 0,01866, nilai maksimal 0,06, nilai minimal -0,08. nilai 

rata-rata umur perusahaan 10.6812, simpangan baku 7.29523, nilai 

maksimal 27.00, nilai minimal 1.00. nilai rata-rata ukuran perusahaan 

13.3102, simpangan baku 0,74840, nilai maksimal 14.60, nilai minimal 

12.03. nilai rata-rata struktur kepemilikan 0,2183, simpangan baku 0,12723, 

nilai maksimal 0.58, nilai minimal 0.58.  
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Tabel 4.5 :  Deskripsi Statistik 

Y 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 15 21.7 21.7 21.7 

1 54 78.3 78.3 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

Sumber : olah data SPSS 

perusahaan yang mengalami ketepatan waktu pelaporan keuangan 

sebanyak 54 perusahaan atau sekitar 78,3%, sedangkan perusahaan yang 

tidak mengalami Ketepatan waktu pelaporan keuangan sebanyak 15 

perusahaan atau sekitar 21,7%. 

4.1.3. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi logistik yang dilakukan secara serentak melalui program 

SPSS 16.00 for Windows. Tujuan dari analisis regresi logistik adalah untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel independen secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi logistik 

ini dianggap tepat untuk diterapkan pada pengujian hipotesis pada 

penelitian ini karena variabel dependennya diukur dengan skala nominal 

(bersifat dikotomus), sedangkan variabel independennya diukur dengan 

skala rasio. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis hasil 

regresi logistik antara lain menilai kelayakan model regresi (goodness of fit 

test), menilai keseluruhan model (overall model fit), dan menilai ketepatan 

klasifikasi regresi (overall classification table). 
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4.1.3.1.  Analisis Regresi Logit 

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

Hipotesis: 

0:0 H  model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

0:1 H  model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Berikut adalah tabel uji hosmer and lemeshow test. 

Tabel 4.6 : Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.836 8 .944 

   Sumber : olah data SPSS 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,944 ≥ 5% , maka H0 diterima. 

Artinya model yang dihipotesiskan fit dengan data. Dengan kata lain 

variabel X1,X2, dan X3,X4,X5 dapat digunakan untuk memprediksi 

kisaran peluang Y. 

4.1.3.1.2. Menilai model fit 

Untuk menilai model fit harus didasarkan pada fungsi Likelihood. 

a) Hanya variabel konstanta 

Tabel 4.7 : Model fit 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 72.528 1.130 

2 72.255 1.275 

3 72.255 1.281 

4 72.255 1.281 

a. Constant is included in the model. 
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    Sumber : olah data SPSS 

b) Dimasukan variabel baru. 

 

Tabel 4.8 : Model fit 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant gearing ROA AGE SIZE OWN 

Step 1 1 56.937 .285 -.066 -2.431 .072 -.017 3.836 

2 48.407 -.056 -.167 -7.053 .110 .029 7.211 

3 45.039 -.886 -.293 -13.560 .132 .151 10.199 

4 44.597 -1.117 -.353 -17.121 .150 .193 11.704 

5 44.587 -1.102 -.363 -17.879 .155 .197 11.950 

6 44.587 -1.101 -.363 -17.906 .155 .197 11.956 

7 44.587 -1.101 -.363 -17.906 .155 .197 11.956 

a. Method: Enter       

b. Constant is included in the model.      

c. Initial -2 Log Likelihood: 72.255      

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than 

.001. 

Sumber : olah data SPSS 

0:0 H  Variabel independen dapat memperbaiki model regresi 

logistik 

0:1 H  Variabel independen tidak dapat memperbaiki model 

regresi logistik. 

 

-2 Log likelihood (Block 0)  = L0=72,255 

-2 Log likelihood block1 = L1 = 44,587 

b. Initial -2 Log Likelihood: 72.255 

c. Estimation terminated at iteration number 4 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 
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Dari tabel di atas menunjukan nilai -2LogL Block Number = 0 

adalah 72,255 kemudian terjadi penurunan nilai -2LogL block number = 

1 menjadi 44,587 , besarnya penurunan -2logL = 27,668 > 9,49 (X
2
(0.05,5) 

= 9,49) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Variabel independen dapat 

memperbaiki model regresi logistik. 

4.1.3.1.3. Uji Ketepatan Klasifikasi Regresi 

Untuk menguji seberapa besar ketepatan klasifikasi regresi dapat 

dilihat pada tabel classification model. Berikut adalah table classification 

table. 

Tabel 4.9 : Uji Ketepatan Klasifikasi Regresi 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Y 
Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 Y 0 7 8 46.7 

1 3 51 94.4 

Overall Percentage   84.1 

a. The cut value is .500    

Sumber : olah data SPSS 

Dari table diatas diperoleh keterangan bahwa menurut prediksi 

terdapat  15  perusahaan yang dikategorikan tidak memiliki Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, sedangkan hasil observasi terdapat 7 

perusahaan yang dikategorikan tidak memiliki Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan dan 8 sisanya dikategorikan memiliki Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Jadi ketepatan klasifikasinya = adalah 7/15 = 

46,7% .  
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Menurut prediksi terdapat 54 perusahaan yang dikategorikan 

memiliki Ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan hasil 

observasi terdapat 51 perusahaan yang dikategorikan memiliki Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan dan 3 sisanya dikategorikan tidak Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Jadi ketepatan klasifikasinya adalah 51/54 = 

94,4%. Secara keseluruhan diperoleh ketepatan klasifikasi pada model 

regresi ini sebesar 84,1 %. 

4.1.3.1.4. Uji Cox & Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square. 

Untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependent secara simultan dapat dilihat pada . Berikut adalah 

table classification table. 

Tabel 4.10 : Uji Cox & Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square 

1Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 44.587
a
 .330 .509 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

   Sumber : olah data SPSS 

Pada tabel diatas diperoleh nilai nagelkerke  R
2
 = 0,509 = 50,9% 

ini berarti besarnya pengaruh X1, X2, X3 X4  dan X5 terhadap Y  secara 

simultan sebsar 50,9 %. 
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4.1.3.1.5. Uji Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

 

Untuk melakukan uji hipotesis dapat dilihat pada table variabel in 

the equation dibawah ini. 

Tabel 4.11 : Uji Estimasi Parameter dan Interprestasinya 

Variables in the Equation 

  

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

95.0% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1
a
 gearing -.363 .144 6.367 1 .012 .696 .525 .922 

ROA 
-17.906 26.008 .474 1 .491 .000 .000 

2.298E1

4 

AGE .155 .079 3.873 1 .049 1.167 1.001 1.362 

SIZE .197 .606 .105 1 .745 1.217 .371 3.989 

OWN 11.956 5.478 4.764 1 .029 1.558E5 3.387 7.163E9 

Constant -1.101 7.979 .019 1 .890 .333   

a. Variable(s) entered on step 1: gearing, ROA, AGE, SIZE, OWN.    

Sumber : olah data SPSS 

Dari table diatas diperoleh nilai sig untuk masing-masing variabel : 

a) rasio gearing = 0,012 dibawah 0,05 disimpulkan variable berpengaruh 

signifikan. 

b) profitabilitas = 0,491 diatas 0,05 disimpulkan variable tidak 

berpengaruh signifikan. 

c) umur perusahaan = 0,049 dibawah 0,05 disimpulkan variable 

berpengaruh signifikan. 

d) ukuran perusahaan = 0,745 diatas 0,05 disimpulkan variable tidak 

berpengaruh signifikan. 
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e) Struktur Kepemilikan = 0,029 dibawah 0,05 disimpulkan variable 

berpengaruh signifikan. 

Sehingga rasio keuangan yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

perbankan dalam penelitian ini yang sesuai dengan hipotesis adalah rasio 

gearing, umur perusahaan dan Struktur Kepemilikan. 

Dari table diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

      
             (       )       (   ) –      (   ) –      (    )–       (   )

               (       )       (   ) –      (   ) –      (    )–       (   )
. 

 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = -1,101 

Jika variabel rasio gearing, profitabilitas, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan dan Struktur Kepemilikan konstan maka odd suatu perusahaan 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah -1,101. 

2. Koefisien rasio gearing = -0,363 

Jika variabel rasio gearing mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

sementara variabel profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan 

Struktur Kepemilika konstan maka odd suatu perusahaan Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan menurun -17,906. 

3. Koefisien profitabilitas = -17,906 

jika variabell profitabilitas mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

sementara variabel rasio gearing, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan 
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Struktur Kepemilikan konstan maka odd suatu perusahaan Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan menurun -17,906. 

4. Koefisien umur perusahaan = 0,155 

jika variabel umur perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

sementara variabel rasio gearing, profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

Struktur Kepemilikan konstan maka odd suatu perusahaan Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan menurun 0,155. 

5. Koefisien ukuran perusahaan = 0,197 

jika variabel ukuran perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

sementara variabel rasio gearing, profitabilitas, umur perusahaan, dan 

Struktur Kepemilikan konstan maka odd suatu perusahaan Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan menurun 0,197. 

6. Koefisien Struktur Kepemilikan = 11,956 

jika variabel ukuran perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

sementara variabel rasio gearing, profitabilitas, umur perusahaan, dan 

Struktur Kepemilikan konstan maka odd suatu perusahaan Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan menurun 11,956. 

 

4.1.3.2 Pengujian Hipotesis 

Model pengujian hipotesis pada regresi logistik ini dilakukan 

dengan dua tahap yaitu pengujian hipotesis secara simultan dan pengujian 

hipotesis secara parsial. 
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4.1.3.2.1. Uji Hipotesis Simultan 

Pengujian hipotesis secara simultan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan regresi logistik yang dilakukan secara bersama-sama 

(serentak). Analisis koefisien regresi dilakukan dengan melihat nilai 

probabilitas (sig). Nilai asymptotic significance (sig) dibandingkan dengan 

(α) sebesar 5% atau 0,05. Apabila diperoleh hasil sama dengan atau lebih 

besar dari (α) 0,05 maka hal itu berarti variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Apabila diperoleh hasil kurang dari (α) 0,05 

maka hal itu berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Hasil regresi logit dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan 

 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant 1.281 .292 19.261 1 .000 3.600 

Sumber : olah data SPSS 

 

 Hasil pengujian regresi logistik secara simultan yang terdapat pada 

tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai asymptotic significance (sig) 

sebesar 0,000 kurang dari (α) 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan 

variabel rasio gearing, profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan 

dan Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan perbankan. 
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4.1.3.2.2. Uji Hipotesis parsial 

 

Untuk melakukan uji hipotesis dapat dilihat pada table vaiabel in 

the equation dibawah ini. 

Tabel 4.13 : Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial 

Variables in the Equation 

  

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

95.0% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1
a
 gearing -.363 .144 6.367 1 .012 .696 .525 .922 

ROA 
-17.906 26.008 .474 1 .491 .000 .000 

2.298E1

4 

AGE .155 .079 3.873 1 .049 1.167 1.001 1.362 

SIZE .197 .606 .105 1 .745 1.217 .371 3.989 

OWN 11.956 5.478 4.764 1 .029 1.558E5 3.387 7.163E9 

Constant -1.101 7.979 .019 1 .890 .333   

a. Variable(s) entered on step 1: gearing, ROA, AGE, SIZE, OWN.    

Sumber : olah data SPSS 

Dari table diatas diperoleh nilai sig untuk masing-masing variabel : 

a) rasio gearing = 0,012 dibawah 0,05 disimpulkan variable berpengaruh 

signifikan. 

b) profitabilitas = 0,491 diatas 0,05 disimpulkan variable tidak berpengaruh 

signifikan. 

c) umur perusahaan = 0,049 dibawah 0,05 disimpulkan variable 

berpengaruh signifikan. 

d) ukuran perusahaan = 0,745 diatas 0,05 disimpulkan variable tidak 

berpengaruh signifikan. 

e) Struktur Kepemilikan = 0,029 dibawah 0,05 disimpulkan variable 

berpengaruh signifikan. 
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Sehingga rasio keuangan yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

perbankan dalam penelitian ini yang sesuai dengan hipotesis adalah rasio 

gearing, umur perusahaan dan Struktur Kepemilikan. 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas ditemukan bukti empiris 

bahwa perusahaan-perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indoesia 

(BEI) masih terdapat kecenderungan adanya perusahaan yang tidak mengalami 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan pada hasil perhitungan indeks 

Eckel dalam menentukan perusahaan yang mengalami Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dan yang tidak mengalami Ketepatan waktu pelaporan keuangan 

diketahui bahwa 15 perusahaan perbankan (21,7%) mempunyai indeks Eckel 0, 

yang berarti perusahaan terindikasi tidak mengalami Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan, sedangkan sisanya 78,3% atau 54 perusahaan yang mengalami 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan. Terbukti perusahaan-perusahaan yang 

terindikasi tidak mengalami Ketepatan waktu pelaporan keuangan tersebut 

seharusnya dapat dicegah dan ditegur bahkan kalau perlu diberi sanksi tegas oleh 

Bapepam. Dengan tindakan tegas dari Bapepam maka perusahaan akan tepat 

dalam pelaporan keuangan. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan terbukti sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas para pelaku di pasar saham. Karena dengan ketepatan waktu 

akan mempengaruhi harga saham dan keputusan investor dalam memaksimalkan 

nilai investasinya. Semakin tepat waktu perusahaan dalam melaporkan laporan 
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keuangannya maka perusahaan dapat memaksimalkan peluang investasi yang 

akan datang. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan dalam penelitian ini ada 5, yaitu rasio gearing, profitabilitas, 

umur perusahaan, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan. Setelah dilakukan 

pengujian hipotesis (multivariate) secara simultan untuk mengetahui pengaruh 

dari kelima variabel tersebut, ternyata secara simultan kelima variabel tersebut 

berpengaruh terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan, besarnya pengaruh 

kelima variable tersebut terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan adalah 50,9%, setelah dilakukan pengujian hipotesis (multivariate) 

secara parsial, menunjukkan bahwa hanya variable rasio gearing, umur 

perusahaan dan Struktur Kepemilikan sajalah yang mempengaruhi Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan, hal ini berarti bahwa H1, H3 dan H5 

diterima. 

1)       Rasio Gearing berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian  laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio gearing secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan. Rasio gearing merupakan salah satu rasio financial 

leverage. Menurut Weston dan Copeland (dalam Shaleh, 2004) 

menyatakan bahwa Financial leverage menunjukan resiko suatu 

perusahaan sehingga berdampak pada ketidakpastian suatu harga saham, 

financial leverage menunjukan kemampuan perusahaan dengan membayar 

utang dengan equity yang dimilikinya. Apabila financial leverage tinggi 

menunjukan resiko financial atau resiko kegagalan perusahaan untuk 
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mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi, dan sebaliknya apabila 

financial leverage rendah financial atau resiko kegagalan perusahaan 

untuk mengembalikan pinjaman akan semakin rendah (Kim et.al, dalam 

Ardiansyah, 2004).  

Hal ini memberikan suatu kesimpulan bahwa rasio gearing tepat 

untuk dijadikan tolak ukur untuk mengetahui Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan suatu perusahaan. Karena jika rasio gearing perusahaan rendah 

maka perusahaan akan termotivasi untuk cepat-cepat mempublikasikan 

laporan keuangannya sehingga berdampak pada ketertarikan investor 

untuk menanamkan modalnya, namun jika rasio gearing perusahaan tinggi 

justru akan berdampak perusahaan kehilangan investasi dari investor. 

Sehingga pengaruh rasio gearing terhadap Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan berpengaruh negatif. 

2)    : profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian  laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan. Profitabilitas 

merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk 

menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka akan 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

perusahaannya. Profitabilitas merupakan masalah utama yang sering 

menjadi sasaran analisis baik dari kalangan intern maupun ekstern. 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan untuk mengukur kinerja 
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perusahaan. Profitabilitas sering dijadikan patokan oleh investor dan 

kreditur dalam menilai sehat tidaknya perusahaan (Purwanto, 2004).  

Profitabilitas digunakan sebagai acuan oleh investor dalam 

menilai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat 

mempengaruhi keputusan investor apakah harus membeli atau menjual 

sahamnya di perusahaan tersebut. Profitabilitas juga dapat digunakan 

sebagai acuan pemilik untuk memberikan tigkat bonus atau menaikkan 

kontrak pada manajer atau tidak. Pada kenyataannya profitabilitas dapat 

mempengaruhi perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya 

secara tepat waktu, namun dalam penelitian profitabilitas tidak 

berpengaruh dalam ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini bisa 

disebakan karena profitabilitas bukan merupakan satu-satunya tolok ukur 

untuk mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. Jadi 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan suatu perusahaan, sehingga H2 ditolak. 

3)    : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian  laporan keuangan. 

Umur perusahaan merupakan salah satu faktor penentu dalam 

penentuan Ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan 

merupakan indikator yang dapat mencerminkan tingkat pengalaman 

perusahaan dalam menjalankan bisnis dan seberapa mampu perusahaan 

dapat bertahan ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Owusu dan 

Ansah (dalam Na’im, 1999) menyatakan, ketika sebuah perusahaan 

berkembang dan para akuntannya belajar lebih banyak masalah 
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pertumbuhan, menyebabkan penundaan yang luar biasa dapat 

diminimalisasikan. Akibatnya perusahaan mapan yang memiliki umur 

lebih tua cenderung lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan dan 

menghasilkan informasi ketika diperlukan karena pengalaman belajar. 

Umur perusahaan dalam penelitian ini mempengaruhi Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan diduga karena umur perusahaan sangat 

mempengaruhi keterampilan perusahaan dalam menyusun laporan 

keuangan secara baik mengingat umur perusahaan sudah matang dan 

memiliki banyak pengalaman dibidang bisnis.  

4)    : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian  laporan keuangan. 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis 

ditolak. Dengan demikian ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dali, 2007) disebutkan bahwa 

ukuran perusahaan menemukan hasil negatif tetapi secara statistik tidak 

signifikan. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-

perusahaan yang melaporkan laba bersih, memiliki standar pendapat audit 

untuk dapat merilis laporan keuangan mereka sebelumnya. Di sisi lain, 

perusahaan yang diaudit oleh empat perusahaan besar audit dan beroperasi 

di bidang manufaktur industri wartawan terlambat. 

5)    : Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian  laporan keuangan. 

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis 

diterima. Dengan demikian struktur kepemilikan berpengaruh signifikan 
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terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kemudian Dwiyanti (2010) 

disebutkan bahwa profitabilitas dan struktur kepemilikan berpengaruh 

secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat dua aspek 

kepemilikan yang perlu dipertimbangkan yaitu kepemilikan oleh pihak 

luar dan kepemilikan oleh pihak dalam. Konsentrasi kepemilikan pihak 

luar dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang 

dimiliki outsider ownership. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar 

mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui 

media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap 

suara publik atau masyarakat.  

Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang 

besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Karena perusahaan akan 

nilai oleh masyarakat secara luas tentang kinerjanya melalui laporan keuangan 

yang dipublikasikan. Perusahaan yang go public tentu lebih mementingkan 

tanggapan dan kritikan dari masyarakat dan masyarakat mampu mengambil 

keputusan bisnis untuk menanamkan sahamnya atau tidak diperusahaan tersebut. 

Perusahaan tentunya akan tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya 

karena tidak mau dinilai buruk oleh masyarakat dan dengan tepat waktu tentu 

perusahaan akan lebih diuntungkan karena masyarakat akan lebih cepat 

mengambil keputusan bisnis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh rasio gearing berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan pada perusahaan Perbankan yang Terdaftar 

di BEI Periode 2007-2009. 

2. Tidak Terdapat pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

BEI Periode 2007-2009. 

3. Tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan pada perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di BEI Periode 2007-2009. 

4. Terdapat pengaruh umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

BEI Periode 2007-2009. 

5.  Terdapat pengaruh struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan pada perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di BEI Periode 2007-2009. 
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5.2 Saran. 

Implikasi kebijakan direkomendasikan untuk pihak-pihak yang 

berhubungan dengan Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, adapun 

saran praktis yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen perusahaan sebaiknya menganalisis Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya teguran atau 

sanksi dari Bapepam jika perusahaan mengabaikan hal tersebut. Ketepatan 

waktu pelaporan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan memiliki 

kepatuhan dalam melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu sesuai 

aturan yang telah ditetapkan.  

2. Bagi pihak perusahaan sebaiknya berusaha mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaannya agar mampu bertahan dengan pesaing lain yang lebih 

kuat karena hal ini dapat menjadi pertimbangan bisnis bagi investor untuk 

menanamkan sahamnya karena investor melihat bahwa perusahaan tersebut 

memiliki umur yang sudah matang dan memiliki kemampuan yang baik dalam 

bisnis seiring dengan pengalaman yang dimilikinya.  

3. Bagi Masyarakat, tentunya banyak pihak yang akan diuntungkan karena 

dengan Ketepatan waktu pelaporan keuangan ini, terutama para investor yang 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

Investor yang merupakan bagian dari masyarakat hendaknya berhati-hati dan 

lebih teliti dalam membaca informasi keuangan sehingga investor dapat 

mengambil keputusan dengan tepat. 
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5.3 Keterbatasan penelitian. 

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya 

mempengaruhi Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sebesar 50,9% 

sehingga masih diperlukan penelitian lain dengan menambah beberapa variable 

yang diduga mempengaruhi Ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sehingga variabel-variabel yang 

mempengaruhi Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dapat 

teridentifikasi. 
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Lampiran 1 

Daftar Tabulasi Perusahaan Bank yang sudah di rekap 

No 
Kode 

bank 
gearing ROA AGE SIZE OWN KW 

1 AGRO 11,627 0,002 3 12,474 0,033 1,000 

2 BABP 10,824 0,002 8 12,845 0,270 1,000 

3 BBNI 9,645 0,017 13 14,357 0,236 1,000 

4 BBNI 0,322 0,037 6 14,501 0,432 1,000 

5 BDMN 6,682 0,020 21 13,994 0,201 1,000 

6 BII 0,787 -0,001 20 13,785 0,325 1,000 

7 NISP 7,600 0,018 15 13,569 0,181 1,000 

8 SDRA 6,475 0,024 21 13,381 0,342 1,000 

9 BNLI 9,054 0,014 5 13,748 0,110 1,000 

10 BBCA 0,154 0,054 20 14,451 0,503 1,000 

11 BBNP 9,745 0,015 3 13,570 0,203 0,000 

12 BKSW 15,508 0,003 7 12,371 0,239 1,000 

13 BMRI 9,911 0,030 10 14,596 0,211 1,000 

14 BNBA 4,258 0,020 3 12,381 0,174 0,000 

15 BNGA 9,322 0,021 20 12,030 0,306 1,000 

16 BTPN 6,339 0,034 16 13,348 0,103 1,000 

17 BVIC 12,056 0,011 10 12,867 0,134 0,000 

18 BAGI 14,494 0,004 19 13,188 0,046 0,000 

19 MEGA 10,218 0,018 9 13,599 0,187 1,000 

20 PNBP 0,285 0,018 27 13,891 0,107 1,000 

21 BBKP 16,521 0,015 4 13,570 0,204 0,000 

22 BACA 5,651 0,014 13 12,539 0,169 1,000 

23 BEKS 10,617 -0,079 4 12,154 0,207 1,000 

24 AGRO 11,131 -0,001 2 12,411 0,406 1,000 

25 BABP 11,451 0,001 7 12,799 0,270 1,000 

26 BBNI 12,072 0,011 12 14,305 0,236 1,000 

27 BBRI 0,340 0,042 5 14,391 0,432 1,000 

28 BDMN 9,090 0,024 20 14,030 0,196 1,000 

29 BII 0,703 0,008 19 13,755 0,024 1,000 

30 NISP 8,432 0,015 14 13,535 0,181 1,000 

31 SDRA 7,610 0,030 2 13,296 0,342 1,000 

32 BNLI 11,590 0,017 4 13,733 0,110 1,000 

33 BBCA 0,193 0,034 9 14,390 0,583 1,000 

34 BBNP 10,653 0,017 2 13,514 0,203 0,000 

35 BKSW 14,965 0,002 6 12,335 0,278 0,000 
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36 BMRI 10,747 0,025 5 14,554 0,211 0,000 

37 BNBA 4,198 0,021 2 12,311 0,174 1,000 

38 BNGA 10,087 0,011 19 14,014 0,061 0,000 

39 BTPN 6,447 0,045 15 13,137 0,103 1,000 

40 BVIC 9,655 0,009 9 12,750 0,134 1,000 

41 BAGI 1,142 0,003 18 13,109 0,041 1,000 

42 MEGA 10,237 0,020 8 13,542 0,205 1,000 

43 PNBP 0,402 0,018 26 12,809 0,079 1,000 

44 BBKP 14,084 0,017 3 13,514 0,154 0,000 

45 BACA 7,825 0,011 2 12,231 0,293 1,000 

46 BEKS 15,923 -0,020 3 12,174 0,207 0,000 

47 AGRO 7,571 -0,002 1 12,473 0,403 1,000 

48 BABP 11,977 0,006 6 12,803 0,027 0,000 

49 BBNI 10,882 0,009 11 14,263 0,236 1,000 

50 BBRI 0,781 0,046 4 14,309 0,532 1,000 

51 BDMN 5,232 0,024 19 12,951 0,196 1,000 

52 BII 0,490 0,007 18 13,740 0,024 1,000 

53 NISP 7,956 0,013 13 13,462 0,204 1,000 

54 SDRA 7,591 0,057 11 13,165 0,342 1,000 

55 BNLI 10,569 0,019 23 13,594 0,110 1,000 

56 BBCA 0,116 0,033 8 14,338 0,436 1,000 

57 BBNP 9,702 0,016 1 13,537 0,203 1,000 

58 BKSW 12,153 0,004 5 12,339 0,278 1,000 

59 BMRI 10,240 0,023 8 14,504 0,211 1,000 

60 BNBA 4,796 0,017 16 12,290 0,374 1,000 

61 BNGA 8,548 0,025 18 13,972 0,406 1,000 

62 BTPN 7,714 0,061 14 13,024 0,103 1,000 

63 BVIC 10,693 0,016 8 12,722 0,134 1,000 

64 BAGI 13,573 0,003 17 13,052 0,030 0,000 

65 MEGA 9,640 0,023 17 13,543 0,255 1,000 

66 PNBP 0,152 0,031 25 12,728 0,075 1,000 

67 BBKP 13,653 0,016 2 13,537 0,187 0,000 

68 BACA 5,856 0,021 1 12,080 0,236 0,000 

69 BEKS -31,530 0,001 2 12,130 0,218 1,000 

Maximum 16,521 0,061 27,000 14,596 0,583 1,000 

Minimum -31,530 -0,079 1,000 12,030 0,024 0,000 

Rata-rata 7,470 0,017 10,681 13,310 0,218 0,783 

Simpangan baku 6,577 0,019 7,295 0,748 0,127 0,415 
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Lampiran 2 

Output spss 

A. Analisis deskriptif variable 

 

 

 

Y 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 15 21.7 21.7 21.7 

1 54 78.3 78.3 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

 

B. Uji Prasyarat. 

1. Uji keberartian model 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.836 8 .944 

 

Statistics 

  gearing ROA AGE SIZE OWN Y 

N Valid 69 69 69 69 69 69 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 7.4700 .0165 10.6812 13.3102 .2183 .7826 

Std. Deviation 6.57663 .01866 7.29523 .74840 .12723 .41549 

Minimum -31.53 -.08 1.00 12.03 .02 .00 

Maximum 16.52 .06 27.00 14.60 .58 1.00 
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2. Overal model fit 

Hanya variabel konstanta 

 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 72.528 1.130 

2 72.255 1.275 

3 72.255 1.281 

4 72.255 1.281 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 72.255 

c. Estimation terminated at iteration number 4 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

Dimasukan variabel baru. 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant gearing ROA AGE SIZE OWN 

Step 1 1 56.937 .285 -.066 -2.431 .072 -.017 3.836 

2 48.407 -.056 -.167 -7.053 .110 .029 7.211 

3 45.039 -.886 -.293 -13.560 .132 .151 10.199 

4 44.597 -1.117 -.353 -17.121 .150 .193 11.704 

5 44.587 -1.102 -.363 -17.879 .155 .197 11.950 

6 44.587 -1.101 -.363 -17.906 .155 .197 11.956 

7 44.587 -1.101 -.363 -17.906 .155 .197 11.956 

a. Method: Enter       

b. Constant is included in the model.      

c. Initial -2 Log Likelihood: 72.255      

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001. 
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3. Uji ketepatan klasifikasi regresi. 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Y 
Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 Y 0 7 8 46.7 

1 3 51 94.4 

Overall Percentage   84.1 

a. The cut value is .500    

 

 

C. Analisis regresi Logistik. 

Koefisien Determinasi Ganda (R
2
) 

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 44.587
a
 .330 .509 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 
parameter estimates changed by less than .001. 

 

Uji parsial 

Variables in the Equation 

  

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

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1
a
 gearing 

-.363 .144 6.367 1 .012 .696 .525 .922 

ROA 
-17.906 26.008 .474 1 .491 .000 .000 

2.298E1
4 

AGE .155 .079 3.873 1 .049 1.167 1.001 1.362 

SIZE .197 .606 .105 1 .745 1.217 .371 3.989 

OWN 11.956 5.478 4.764 1 .029 1.558E5 3.387 7.163E9 

Constant -1.101 7.979 .019 1 .890 .333   

a. Variable(s) entered on step 1: gearing, ROA, AGE, SIZE, OWN    
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             (       )       (   ) –      (   ) –      (    )–       (   )

               (       )       (   ) –      (   ) –      (    )–       (   )
 

 

Uji keofisien regresi logit (uji simultan) 

 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant 1.281 .292 19.261 1 .000 3.600 
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