
vi 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to know empirical evidence as for analysis factors influencing 

timeliness of financial reporting or the manufacture firm listed in Indonesia Stock 

Exchange. The factors to be análysised in this research namely leverage (DER) 

ratio, profitability (ROA),liquidity (CR),company size (SIZE), auditor’s opinion 

(OA), quality of auditor (KAP), and outsider ownership stucture (OWN). 

 

Sample of this research is 213 manufacture firms listed in Indonesia Stock 

Exchange period 2012 - 2014 that selected by using purposive sampling method. 

Technique of anáyisis for examining the hipótesis was logistic regresión at level 

significance 5%. 

 

Result of this research identify that liquidity (CR) significantly affect timeliness of 

financial reporting of the firm, whereas 

leverage (DER), profitability (ROA),company Size (SIZE),auditor’s opinion(OA), 

quality of auditor (KAP), and outsider Ownership structure not have an affect to 

timeliness of financial reporting of the firm listed in Indonesia Stock Exchange. 

 

Key words : timeliness, leverage (DER) ratio, profitability (ROA),liquidity 

(CR),company size (SIZE), auditor’s opinion (OA), quality of auditor (KAP), and 

outsider ownership stucture (OWN) 
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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang analisis faktor 

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu leverage (DER), profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), ukuran 

perusahaan (SIZE), opini audior (OA), kualitas auditor (KAP), dan struktur 

kepemilikan pihak luar (OWN). 

 

Sampel dari penelitian ini menggunakan 213 perusahaan manufaktur yang 

konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2-14 yang 

diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Faktor-faktor tersebut 

kemudian diuji dengan menggunakan regresi logistic pada tingkat signifikansi 5 

persen. 

 

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa likuiditas (CR) secara signifikan 

berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan 

yaitu leverage (DER), profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), opini 

audior (OA), kualitas auditor (KAP), dan struktur kepemilikan pihak luar 

(OWN0tidak berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Kata kunci: ketepatan waktu (timeliness), yaitu leverage (DER), profitabilitas 

(ROA), likuiditas (CR), ukuran perusahaan (SIZE), opini audior (OA), kualitas 

auditor (KAP), dan struktur kepemilikan pihak luar (OWN). 
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INTISARI 

Perkembangan pasar modal saat ini telah meningkat pesat dan tentunya di 

masa mendatang bisnis investasi ini akan menjadi sedemikian kompleks, dengan 

tingkat persaingan yang ketat, terutama dalam upaya penyediaan dan perolehan 

informasi dalam setiap pembuatan keputusan. salah satu sumber informasi penting 

dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disedikan oleh 

setiap perusahaan Go Public. Laporan keuangan merupakan potret implementasi 

pertanggung jawaban perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan suatu perusahaan 

akan bermanfaat jika disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada para 

pemakainya guna pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan betapa 

pentingnya ketepatan waktu ( timeliness ) penyajian laporan keuangan kepada 

publik. 

Hasil – hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Ifada, (2009), Dwiyanti (2010), Prahesty (2010), 

Marathani (2013), Nasution (2013), Safitri (2013). Menarik bagi peneliti untuk 

menguji kembali faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 – 2014, adapun jumlah 

sampel yang diperoleh menggunakan metopde purposive sampling sebanyak 71 

perusahaan jadi selama 3 tahun sebanyak 213 observasi. Alat analisis yang 

digunakan adalah regresi logistik. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini menunjukkan bahwa  

likuiditas (current ratio) berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan sedangkan leverage (DER) tidak berpengaruh 

siginifikan, profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan, ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan, opini auditor tidak berpengaruh signifikan, kualitas 

auditor tidak pengaruh signifikan, struktur kepemilikan luar tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, Hasil 

penelitian ini memberikan panduan terhadap seluruh pengguna laporan keuangan 

untuk selalu memperhatikan kinerja perusahaan agar selalu bisa menyampaikan 

laporan keuangannya secara tepat waktu, agar cepat dalam pengambilan keputusan 

untuk kebaikan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


