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Abstract: This research aims to examine the effect of company characteristics on timeliness of submission of financial statement. Characteristicss of firm includefirmsize, profitability, industry type, leverage and size ofthe board of commissioners. Purposive sampling is used to select 151 companies listed on
Indonesia Stock Exchange from 2007 until 2009. Multiple regression technique is usedfor data analysis. The result showed that total assets, return on asset, return on equity, industry type and size of the
board of commissioners influence the timeliness of submission offinancial statements. Total sales and
the leverage variable have no effect on timeliness of submission offinancialstatement.
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Laporan keuangan adalah media informasi yang
digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan
keadaan dan posisi keuangannya kepada pihakpihak yang berkepentingan, terutama pihak investor
dan kreditor dalam hal pengambilan keputusan
investasi dan pemberian kredit. Saleh (2004) menyebutkan bahwa pelaporan keuangan merupakan
wahana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan
berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi
mengenai sumber daya yang dimiliki serta kiherja
kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna untuk investor
sekarang dan potensial, kreditur serta pengguna lain
dalam membuat keputusan investasi, kredit dan
keputusan sejenis yang rasional.
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan bermanfaat bagi investor jika relevan
dengan model keputusan investor. Informasi disebut
relevan jika memiliki tiga unsur nilai yaitu (i) informasi mempunyai nilai prediksi (predictive value);
(ii) informasi mempunyai nilai umpan balik (feed
back value); (iii) tepat waktu (timelines). Tepat
waktu merupakan keharusan dalam pelaporan
keuangan sehingga ada jaminan relevansi informasi
yang dihasilkan, selain itu ketepatan waktu
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perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan bagian yang essensial agar pasar modal berflingsi
dengan balk. Kebutuhan akan ketepatan waktu
pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan
dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian
laporan keuangan. Tepat waktu adalah salah satu
karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar
laporan keuangan yang disajikan relevan dalam
pengambilan keputusan.
Keterlambatan pelaporan akan membawa dampak yang buruk bagi perusahaan. Investor akan
mereaksi keterlambatan tersebut sebagai pertanda
buruk bagi perusahaan. Kredibilitas dan kualitas
laporan keuangan menjadi diragukan oleh investor,
selain itu kredibilitas penanggung jawab laporan
keuangan juga diragukan. Dari sisi regulator juga
akan mereaksi hal tersebut, sebagai contoh pada
tahun 1974 Pasar Modal Australia telah melarang
perdagangan saham 38 perusahaan disebabkan
karena gagal menyampaikan laporan keuangan
tahunan sesuai dengan persyaratan ketepatan waktu
bagi bursa (Dyer dan McHugh, 1975).
Di Indonesia sendiri, permasalahan ketepatan
waktu dalam pelaporan keuangan secara jelas telah
diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan
bahwa setiap perusahaan publik diwajibkan untuk
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menyampaikan dan mengumumkan laporan yang
berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan
keadaan keuangan. Jika perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu akan
dikenakan sanksi, baiksanksi administratif maupun
sanksi pidana. Berdasarkan annual report PT Bursa
Efek Indonesia tahun 2009, bahwa selama tahun
2009 B E I telah memberikan 358 sanksi kepada
perusahaan tercatat terkait dengan kepatuhan pada
peraturan peneatatan efek.
Laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu
dapat mengurangi terjadinya praktik insider
trading, kebocoran informasi dan rumor dalam
pasar (Ansah, 2000, Mahajan dan Chander, 2008),
selain itu juga dapat meminimalkan asimetri informasi (Kim dan Verrechia 1994, Ansah dan Leventis
2006). Permasalahan asimetri informasi terjadi karena laporan keuangan menjadi satu-satunya sumber
informasi bagi pihak investor dalam mengambil
keputusan. Investor mengamati semua keputusan
yang diambil oleh pihak manajemen melalui laporan
Jceuangan. Investor menganggap terjadi bad news
' jika terjadi keterlambatan manajemen dalam menyampaikan laporan keuangan Givoly dan Palmon
(1982) menjelaskan bahwa bad news cenderung
menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam
pelaporan keuangan.
Givoly dan Palmon (1982) menyebutkan beberapa alasan yang menyebabkan keterlambatan
dalam penyampaian bad news, antara lain (i)
motivasi dari manajer untuk menunda bad news
dalam rangka untuk menghindari terjadinya reaksi
negatif dari pemegang saham;(ii) keinginan untuk
melanjutkan dan menyelesaikan perjanjian dan
kontrak dalam situasi yang memungkinkan dan
terbaik; (iii) keyakinan manajemen bahwa dengan
tidak tepat waktu akan mempunyai waktu yang
cukup untuk memperbaiki laporan keuangan.
Dyer dan McHugh (1975) dan Davies dan
Whittred (1980) menjelaskan ketepatan waktu
berdasarkan tiga kriteria yaitu (i) preliminary lag
adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan
keuangan sampai penerimaan laporan akhir
preleminary oleh bursa; (ii) auditor's report lag
adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan
keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; (iii) total lag adalah interval jumlah hari
antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal
penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.
Ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan merupakan bagian penting supaya pasar

modal dapat berfimgsi dengan baik, selain itu juga
dapat menurunkan biaya modal yang disebabkan
oleh rendahnya biaya transaksi serta meminimalkan
kesalahan dalam memperkirakan laba (Che Haat,
et al., 2008). Keterlambatan penyampaian laporan
keuangan dapat meningkatkan ketidakpastian yang
berhubungan dengan keputusan investasi (Ashton
etfl/.,1987) yang akhimya menyebabkan keputusan
yang diambil investor tidak optimal (Giyoly dan
Palmon, 1982).Hendriksen (1982:69) menjelaskan
bahwa pengumpulan dan pengikkhtisaran informasi
akuntansi dan publikasinya haruslah secepat mungkin guna menjamin tersedianya informasi yang tepat
waktu bagi para pemakainya. Lebih lanjut Hanafi
dan Halim (2009:35) menyebutkan jika informasi
tidak ada pada waktu dibutuhkan untuk membuat
keputusan, maka informasi tersebut tidak lagi relevan dan tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan. Pentingnya faktor ketepatan waktu
sangat berpengaruh terhadap tindakan investor di
pasar modal. Investor akan menunda keputusannya
untuk membeli atau menjual saham sampai laporan
earnings diumumkan (Beaver, 1968). Keputusan
investor untuk membeli atau menjual saham dipengaruhi oleh nilai laporan keuangan. Ketepatan waktu suatu laporan keuangan bisa berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan tersebut. Nilai laporan
keuangan akan bembah secara berkebalikan dengan
waktu untuk menyelesaikan penyusunannya
(Kenley dan Stubus dalam Suharli dan Rachpriliani,
2006).
Perusahaan besar lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Menurut
Ansah (2000), Mahajan dan Chander (2008) beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut antara
lain: (i) adanya sumberdayayang besar; (ii) perusahaan besar mempunyai banyak kepentingan dengan
pihak luar; (iii) sistem pengendalian intern yang kuat;
(iv) adanya analis keuangan yang handal.
Rasio profitabilitas sering dipergunakan sebagai
pengukur kinerja manajemen perusahaan, disamping
untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang
dimiliki oleh perusahaan. Kinerja perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pasar saham perusahaan
(Manne, 1965; Fama, 1980; Watt dan Zimmerman,
1990). Selain itu kinerja perusahaan juga digunakan
untuk menentukan besamya gaji yang akan dibayarkan kepada manajemen (Mahajan dan Chander,
2008).
Terjadinya peningkatan nilai perusahaan di pasar dengan adanya good news (kinerja positif)
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mengakibatkan kenaikan nilai modal saham yang
beredar dan nilai manajemen. Givoly dan Pamon
(1982) menjelaskan bahwa pengnmuman earnings
yang mengandung good news membawa dampak
terhadap kemajuan perusahaan sedangkan bad
news cenderung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan.
Lebih lanjut, Haw dan Wu (2000) berargumen
bahwa keterlambatan dalam menyampaikan bad
news dijelaskan dalam stakeholder theory. Pada
stakeholder theory disebutkan bahwa hilangnya
kesempatan untuk menyembunyikan bad news
disebabkan oleh kewajiban disclosure sedangkan
manajer mempunyai keinginan untuk melakukan
keterlambatan dalam mempersiapkan laporan
keuangan (Watts dan Zimmerman, 1990).
Ashton, etal. (1987) dan Ashton, etal (1989)
meneliti pengaruh jenis perusahaan terhadap audit
delay. Dalam penelitiannya mereka membagi perusahaan menjadi dua yaitu perusahaan jasa keuangan
dan perusahaan industri lain. Hasil penelitian mereka
membuktikan bahwa perusahaan jasa keuangan
memiliki audit delay yang lebih pendek dibanding
perusahaan industri yang lain. Carslaw dan Kaplan
(1991) dalam penelitiannya juga membagi perusahaan menjadi dua yaitu perusahaan jasa keuangan dan
perusahaan jenis industri lain. Hasil penelitian
Carslaw dan Kaplan (1991) menunjukan bahwa
jenis perusahaan berpengamh signifikan terhadap
audit delay hanya dalam satu tahun pengamatan,
yaitu tahun 1988. Sedangkan untuk tahun 1987jenis
industri tidak berpengamh terhadap audit delay.
Carslaw dan Kaplan (1991) berargumen hal tersebut
dipengamhi oleh kondisi ekonomi negara. Ketika
ekonomi negara berada dalam kondisi yang sehat,
lamanya proses audit pemsahaan jasa keuangan dan
non keuangan sama. Sedangkan pada saat kondisi
ekonomi berada dalam masa krisis, dibutuhkan
waktu yang lama untuk mengaudit perusahaan non
keuangan. Hal tersebut dikarenakan pemsahaan non
keuangan mempunyai banyak permasalahan dengan
sumberdayayang dimilikinya.
Ansah dan Leventis (2006) membagi jenis
perusahaan menjadi dua yaitu pemsahaan jasa dan
perusahaan konstruksi. Hasil penelitian mereka
menunjukan bahwa perusahaan jasa memiliki waktu
keterlambatan pelaporan keuangan yang lebih
pendek dibanding perusahaan konstruksi. Menumt
Ansah dan Leventis (2006) kecepatan perusahaan
jasamenyampaikan laporan keuangan kepadapublik
dikarenakan perusahaan ini tidak memiliki
persediaan.

Carslaw dan Kaplan (1991) berargumen peningkatan jumlah utang berhubungan positif dengan
keterlambatan audit, hal tersebut dikarenakan (i)
tingginya proporsi utang yang dimiliki perusahaan
menunjukan tingkat kesehatan keuangan perusahaan; (ii) proses audit terhadap utang membutuhkan
waktu yang lama dibandingkan dengan audit terhadap modal pemsahaan. Kenaikan proporsi utang
menunjukan perusahaan mengalami kesulitan
keuangan (finansial distress). Schwartz dan Soo
(1996) berargumen bahwa pemsahaan yang mengalami kesulitan keuangan cendemng tidak tepat waktu
dalam menyampaikan laporan keuangannya dibanding pemsahaan yang tidak mengalami kesulitan
keuangan. Kesulitan keuangan merupakan bad
news sehingga perusahaan dengan kondisi seperti
itu cendemng tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada publik.
Abdullah (2006) menyatakan bahwa ketepatan
waktu manajemen dalam menyampaikan laporan
keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dewan komisaris kepada shareholders, hal ini dikarenakan dewan komisaris
sebagai pengawas terhadap setiap keputusan yang
diambil oleh manajemen (Fama dan Jensen, 1983).
Beekes, et al. (2004) menyebutkan ada dua hal yang
hams dipenuhi agar dewan komisaris dapat melakukan pengawasan dengan efektif terhadap manajemen dalam mempersiapkan laporan keuangan, yaitu
(i) dewan komisaris harus memiliki motivasi yang
kuat untuk melakukan pengawasan; (ii) dewan
komisaris hams memiliki keahlian yang cukup dalam
bidang akuntansi. Dewan komisaris harus paham
tentang proses pelaporan keuangan (Fama dan
Jensen, 1983)
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis
dalam penelitian ini adalah:
HI : Total asset berpengamh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan.
H2 : ROA berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.
H3 : Retwrn On ^q'm/y (ROE) berpengamh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan.
H4 : Jenis industri berpengamh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan
H5 : leverage berpengaruh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan.
H6 : Ukuran Dewan Komisaris dan Ketepatan
Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
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Variabel independen dalam penelitian ini terdiri
dari
lima
proksi yaitu ukuran pemsahaan, profitabiPenelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
pengujianhipotetis (hypotheses testing). Indriantoro litas, jenis industri, leverage dan ukuran dewan
dan Supomo (2002:89) menjelaskan penelitian yang komisaris. Ukuran pemsahaan adalah suatu skala
bertujnan untuk menguji hipotesis umumnya merupa- dimana dapat diklasifikasikan besar kecil pemsahakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam an menumt berbagai cara, antara lain: total nilai aktiva, total penjualan, jumlah tenaga kerja, nilai pasar
bentuk hubungan antar variabel.
saham, dan Iain-lain. Dalam penelitian ini ukuran
Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang
perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunatural total asset yang dimiliki oleh pemsahaan
nakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
(Dyer dan McHugh, 1975; Davies dan Whittred,
bempa laporan tahunan perusahaan, Indonesian
1980; Ashton, et a/., 1989; Carslaw dan Kaplan,
Capital Market Directory (ICMD). Data perusa1991; Ansah, 2000) dan logaritma natural total penhaan diperoleh dari database Pojok BEI Universitas
jualan (Mahajan dan Chander, 2008). Profitabilitas
Negeri Malang. Populasi yang menjadi objek dalam
menggambarkan kemampuan pemsahaan mendapenelitian ini meliputi seluruh pemsahaan yang terpatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber
catat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, mo2009. Prosedur pemilihan sampel penelitian ini adadal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya
lah purposive sampling, yang mana sampel dipilih
(Harahap, 1998:304). Profitabilitas dalam penelitian
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapini dihitung dengan menggunakan dua proksi yaitu
kan untuk pemilihan sampel adalah pada label 1.
Return on Asset (ROA) dan Return on Equity
Berdasarkan kriteria tersebut pemsahaan yang ter(ROE).
•pilih sebagai sampel adalah 151 perusahaan dengan
Jenis industri dinotasikan dengan menggunakan
rincian 96 pemsahaan manufaktur dan 55 pemsavariable
dummy, yaitu diberi angka 1 untuk pemsahahaan finansial. Jumlah tahun pengamatan adalah tiga
tahun, sehingga jumlah data terobservasi adalah 3 an yang masuk kategori manufaktur dan angka 0
untuk perusahaan kategori financial. Pembagian
x l 5 1 =453.
METODE

Tabel 1. Sampel Penelitian
No

Keterangan

Jumlah

1.
2.

Jumlah pemsahaan yang tercatat di BEI periode 2007-2009
Perusahaan yang tidak masuk dalam kategori pemsahaan
manufaktur dan keuangan

402
(187)

3.

Perusahaan manufaktur dan keuangan yang tidak menerbitkan
laporan keuangan secara bertumt-turat selama periode penelitian
tahun 2007-2009
Jumlah pemsahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian

215
(64)

151

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Penelitian ini menggunakan variabel dependen
yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan kepada BAPEPAM. Ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan diukur berdasarkan
j angka waktu antara tanggal tutup buku sampai
dengan tanggal opini pada laporan auditor
independen (Carslaw dan Kaplan, 1991; Ansah dan
Leventis, 2006; McGee, 2006; Mahajan dan
Chander, 2008). Penggunaan pengukuran ini
disebabkan karena dalam annual report,
pemsahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
hanya mengungkapkan tentang kedua tanggal
tersebut.

jenis pemsahaan ini disebabkan karena pemsahaanpemsahaan fmansial tidak memiliki saldo persediaan
yang cukup signifikan sehingga dibutuhkan waktu
yang lebih pendek dalam menyusun laporan keuangan (Ashton, et al, 1989; Carslaw dan Kaplan,
1991). Selain itu kebanyakan asset yang dimiliki pemsahaan fmansial berbentuk nilai moneter sehingga
lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan asset
yang berbentuk fisik seperti persediaan, aktiva tetap
dan aktiva tidak berwujud (Anthony dan Govindrajan
dalam Subekti dan Widiyanti, 2004). Leverage
menggambarkan hubungan antara utang pemsahaan
terhadap modal maupun asset. Rasio ini dapat
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melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh asset (TA) dan total sales (TS). Hasil analisis statisutang atau pihak luar. Leverage dalam penelitian tik deskriptif menunjukan bahwa nilai TA berada
ini diproksi dengan menggunakan Debt to Equity pada kisaran 3,84 dan 8,60. Keseluruhan data dari
Rasio (DER) (Carslaw dan Kaplan, 1991).
variabel TA memiliki rata-rata sebesar 6,12 dan stanPenelitian ini bertujnan untuk menguji pengaruh dar deviasi sebesar 0,86. Sementara itu, nilai TS
karakteristik perusahaan terhadap ketepatan waktu berada pada kisaran 1,93 dan 7,99. Keseluruhan
penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan tujuan data dari variabel TS memiliki rata-rata sebesar 5,85
diatas alat analisis yang digunakan adalah analisis dan standar deviasi sebesar 0,93.
regresi berganda dengan model empiris sebagai
Profitabilitas diukur menggunakan dua proksi,
berikut:
yaitu return on asset (ROA) dan return on equity
(ROE). Berdasarkan analisis statistik deskriptif,
TIME=pO+p,TA+PJS+P3ROA+p,ROE+p,INDT+p5DER+P,KOM+s
menunjukan ROA berada pada kisaran -1,45% dan
Keterangan:
TIME
Ketepatan Waktu Penyampaian 0,90%. Keseluruhan data dari ROA memiliki ratarata sebesar 0,09% dan standar deviasi sebesar
Laporan Keuangan
0,21%. Sementara itu, ROE berada pada kisaran TA
Total Asset
3,01% dan 12,16%. Keseluruhan data dari ROE
Total Penjualan
TS
memiliki rata-rata sebesar 0,28% dan standar deviasi
Return on Asset
ROA
sebesar 0,84%
ROE
Return on Equity
Berdasarkan analisis statistik deskriptif variabel
INDT
Jenis Industri
jenis
industri (INDT) berada pada kisaran 0 dan 1.
Debt to Equity Ratio
DER'
Keseluruhan
data dari variabel INDT memiliki rataJumlah Dewan Komisaris
KOM
rata sebesar 0,64 dan standar deviasi sebesar 0,48.
Konstanta
Analisis statistik deskriptif menunjukan bahwa nilai
Koefisien Regresi
P,-P7
data variabel debt equity ratio (DER) berada pada
E
Error
kisaran -25,25% dan 70,47%. Keseluruhan data dari
variabel DER memiliki rata-rata sebesar 2,79% dan
HASIL PENELITIAN
standar deviasi sebesar 6,04%. Analisis statistik
Analisis statistik deskriptif menunjukan bahwa deskriptif menunjukan bahwa nilai data variabel
nilai data variabel ketepatan waktu penyampaian ukuran dewan komisaris (KOM) berada pada
laporan keuangan (TIME) berada pada kisaran 20 kisaran 2 orang dan 11 orang. Keseluruhan data
hari dan 120 hari. Keseluruhan data dari variabel dari variabel KOM memiliki rata-rata sebesar 4
TIME memiliki nilai rata-rata sebesar 71,33 hari dan orang dan standar deviasi sebesar 1 orang. Hasil
standar deviasi sebesar 16,01 hari. Ukuran perusa- uji statistik deskriptif secara lengkap disajikan pada
haan diukur menggunakan dua proksi, yaitu total tabel 1.
Tabel 6. Hasil Uji Ketepatan Model
Hipotesis

Hla
Hib
H2a
H2b

Ha
H4
H5

R
R^
Adjusted R^
Nilai F

Koefisien
Regresi

,050
-,088
,079
,023
,149
• -,010
,218
0,629
0,395
0,227
41,58

Std. Error

,352
2,153
• 2,689
,219
2,375
,129
,514

Nilai t

Nilai p

Signifikansi
Keputusan

2,643
-,705
2,227
2,021
2,088
-,214
3,830

,017
,481
,029
,040
,037
,831
,000

Diterima
Ditolak
Diterima
Diterima
Diterima
Ditolak
Diterima
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PEMBAHASAN
Ukuran Perusahaan dan Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan
Hasil analisis regresi berganda menunjukan
bahwa total asset berpengaruh signifikan dan positif
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan. Artinya bahwa perusahaan besar akan
lebih cenderung memiliki ketepatan waktu yang
tinggi dalam mempersiapkan laporan keuangan
kepada publik dibanding dengan perusahaan kecil.
Hasil ini mendukung hasil penelitian Dyer dan
McHugh (1975), Carslaw dan Kaplan (1991), Ansah
(2000). Hasil penelitian ini juga mendukung
pandangan yang dikemukakan oleh Ansah (2000)
dan Mahajan dan Chander (2008). Pandangan
mereka menjelaskan bahwa perusahaan besar lebih
cepat dalam menyampaikan laporan keuangan
kepada publik dikarenakan beberapa hal antara lain,
adanya sumberdaya yang besar seperti staff akuntansi, sistem informasi akuntansi yang modem dan
kepiampuan untuk menginstal dan mengoperasikan
Computer yang modern, pemsahaan besar mempunyai banyak kepentingan-kepentingan dengan pihak
luar dan sistem pengendalian intern yang kuat.
Hasil analisis regresi berganda menunjukan
bahwa total sales tidak berpengaruh terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Artinya bahwa semakin besar jumlah penjualan
tidak berpengamh terhadap ketepatan waktu pemsahaan dalam menyampaikan laporan keuangan
kepada publik. Hal ini berarti besar kecilnya penj ualan tidak mempengamhi perilaku pelaporan keuangan
pemsahaan. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil
penelitian Givoly dan Palmon (1982) yang tidak
menemukan adanya hubungan antara total sales
dengan ketepatan waktu.
Hasil penelitian ini menunjukan perusahaan
yang memiliki total asset lebih dari 500 milyar membutuhkan waktu 69,86 hari untuk mempersiapkan
laporan keuangan sedangkan perusahaan yang
memiliki asset kurang dari 500 milyar membutuhkan
waktu yang lebih lama, yaitu 74,67 hari. Hasil ini
konsisten dengan yang dinyatakan oleh Dyer dan
McHugh (1975); Carslaw dan Kaplan (1991) bahwa
perusahaan besar bemsaha untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan
keuangan karena perusahaan cenderung lebih ketat
diawasi oleh publik.

Profitabilitas dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Hasil analisis regresi berganda menunjukan
ROA berpengamh signifikan dan positif terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Artinya bahwa semakin tinggi ROA maka semakin
tinggi pula ketepatan waktu perusahaan dalam
menyampaikan laporan keuangan kepada publik.
Hasil ini mendukung hasil penelitian Ansah (2000),
Abdullah (2006), Hilmi dan Ali (2008). Return On
Equity (ROE) berpengamh signifikan dan positif
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan. Artinya bahwa semakin besar tingkat
ROE pemsahaan maka semakin tinggi pula ketepatan waktu pemsahaan dalam menyampaikan laporan
keuangan kepada publik. Hasil ini mendukung hasil
penelitian Suharli dan Rachpriliani (2006), Mahajan
dan Chander (2008).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedua
proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas
berpengamh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil ini mendukung pandangan Basu (1997), Ansah (2000), Haw dan Wu (2000)
yang menjelaskan bahwa pemsahaan yang memiliki
profitabilitas tinggi mempunyai keinginan untuk
segera melaporkan kinerj anya yang superior kepada
publik dengan cara lebih cepat dalam menyiapkan
laporan tahunan mereka. Peningkatan profitabilitas
menunjukan bahwa laporan keuangan perusahaan
mengandung good news. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh
ROA negatif membutuhkan waktu 75,61 hari untuk
menyampaikan laporan kuangan kepada publik
sedangkan perusahaan yang memperoleh ROA
positif membutuhkan waktu 70,56 hari. Pemsahaan
yang memperoleh ROE negatif membutuhkan
waktu 74,84 hari untuk menyampaikan laporan
keuangan sedangakan pemsahaan yang memperoleh ROE positif membutuhkan waktu 70,83 hari.
Jenis Industri dan Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan
Hasil analisis regresi berganda menunjukan
bahwa jenis industri mempengamhi ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Hasil ini selaras
dengan hasil penelitian Ashton etal{\, Ashton,
et al (1989), Carslaw dan Kaplan (1991) serta
Ahmad dan Kamarudin (2001). Berdasarkan 151
sampel yang digunakan dalam penelitian ini,
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perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sebesar 64% dan sisanya sebesar 36% bergerak
dalam bidang financial. Perusahaan-pemsahaan
manufaktur membutuhkan waktu yang lebih lama
dalam mempersiapkan laporan keuangan kepada
publik, yaitu sebesar 72,65 hari. Sedangkan perusahaanpemsahaan financial membutuhkan waktu sebesar
69,04 hari dalam mempersiapkan laporan keuangan.
Hal ini disebabkan pemsahaan-perusahaan manufaktur memiliki aktiva yang banyak berbentuk fisik
seperti persediaan barang jadi, persediaan barang
dalam proses, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud
dan lainnya sehingga proses penyusunan laporan
keuangan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan perusahaan-pemsahaan financial memiliki
aktiva yang banyak berbentuk moneter sehingga
proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih
cepat dibandingkan dengan pemsahaan-pemsahaan
manufaktur.
Leverage dan Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan
Hasil penelitian menunjukan bahwa leverage
yang diproksi dengan D E R tidak berpengamh
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan. Artinya bahwa semakin besar tingkat
leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan
waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan
keuangan kepada publik. Hal ini berarti bahwa jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengamhi perilaku pemsahaan dalam menyampaikan
laporan keuangan kepada publik. Hasil penelitian
ini selaras dengan hasil penelitian Abdullah (2006),
Hilmi dan Ali (2008). Hasil penelitian Abdullah
(2006) tidak berhasil membuktikan hipotesis yang
diajukannya yang menyatakan bahwa pemsahaan
yang memiliki leverage yang tinggi cenderung
terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan.
Hasil penelitian Hilmi dan Ali (2008) juga menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan dari leverage
keuangan terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung pendapat Schwartz dan Soo (1996) berargumen bahwa pemsahaan yang mengalami kesulitan
keuangan cenderung tidak tepat waktu dalam
menyampaikan laporan keuangaimya dibanding pemsahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.
Kesulitan keuangan mempakan bad news sehingga
pemsahaan dengan kondisi seperti itu cendemng
tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan
keuangannya kepada publik.

Hasil penelitian menunjukan perusahaan yang
mempunyai debt equity ratio dibawah 0,5 membutuhkan waktu 70,09 hari untuk mempersiapkan laporan keuangan sedangkan pemsahaan yang mempunyai debt equity ratio diatas 0,5 membutuhkan
waktu 71,41 hari. Pemsahaan yang mempunyai debt
equity ratio tinggi cenderung terlambat dalam
menyampaikan laporan keuangan.
Ukuran Dewan Komisaris dan Ketepatan
Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran
dewan komisaris berpengaruh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan. Artinya
pemsahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris
yang besar cendemng memiliki ketepatan waktu
yang tinggi dalam mempersiapkan laporan keuangan
kepadapublik. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah
dewan komisaris berpengaruh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Beekes, et al.
(2004) yang menemukan bahwa proporsi dewan
komisaris berpengaruh terhadap kemungkinan
keterlambatan dalam menyampaikan had news dan
mendukung pandangan Coller dan Gregory (1999)
menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota
dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk
mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan
akan semakin efektif.
Hasil penelitian menunjukan perusahaan yang
memiliki jumlah dewan komisaris kurang dari 5 orang
membutuhkan waktu 73,51 hari untuk mempersiapkan laporan keuangan sedangkan perusahaan yang
mempunyai dewan komisaris lebih dari 5 orang
membutuhkan waktu 67,30 hari. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris
maka semakin efektif monitoring terhadap kinerja
manajemen.
K E S I M P U L A N DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaiaji laporan
keuangan adalah total asset, return on asset dan
return on equity, jenis industri dan ukuran dewan
komisaris. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh total sales dan leverage terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan
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