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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji
pengaruh likuiditas, profitabilitas, leverage kualitas auditor, opini
audit dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan
sampel perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) selama 2012 sampai dengan 2014.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode
purposive sampling. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel
dalam penelitian adalah 99 perusahaan dengan pengamatan
selama lima tahun, sehingga sampel yang terpilih sebanyak 297
perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan
regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
kualitas auditor, opini audit dan ukuran perusahaan bepengaruh
signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
perusahaan, sedangkan likuiditas, profitabilitas, leverage tidak
berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan perusahaan.

Kata kunci: Timeliness, Likuiditas,  Profitabilitas, Leverage,
Kualitas Auditor, Opini Audit dan Ukuran Perusahaan.

.
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ABSTRACT

The purpose of this research is investigating the
influence of liquidity, profitability, leverage, quality auditor,
audit opinion and firm size toward timeliness of corporate
financial reporting. This research used samples of
was manufactur company which is listed in Indonesian Stock
Exchange in 2012-2014. The sample selection method used
purposive sampling method. The data used in this research was
the secondary data. Hypothesis in this research were tested by
logistic regression method. Result of this research indicates that
timeliness of corporate financial reporting is significantly
influenced by quality auditor, audit opinion, firm size and
liquidity, profitability, leverage while timeliness is not
significantly influenced by public ownership.

Keyword: Timeliness, liquidity, profitability, leverage,
quality auditor, audit opinion and firm size
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INTISARI

Penelitian ini menjelaskan likuiditas, profitabilitas, leverage,

kualitas auditor, opini audit dan ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangatlah penting.

Semakin cepat disampaikan, informasi yang terkandung di dalamnya

makin bermanfaat, dan para pengguna laporan keuangan dapat

mengambil keputusan yang lebih tepat, cepat dan akurat untuk

manajemen. Masalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan

semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan dunia bisnis

(Hery, 2009:33).

Pada hasil analisis terhadap enam variabel independen yang

diperkirakan, Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat

pengaruh antara kualitas auditor (KAP) opini audit (WTP) dan

ukuran perusahaan (SIZE) terhadap ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan, sedangkan profitabilitas (ROA), likuiditas (CR),

leverage (DTA) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI).


