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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze the influence of profitability, ownership 

structure, firm size and audit opinion on the timeliness of financial reporting on sector 

mining company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011 – 2013. The population of 

this research in sector mining listed on the Indonesia Stock Exchange period 2012-2016. The 

method to obtain the data is purposive sampling that is 12 companies in accordance with the 

criteria. The obtained data are analyze using multiple linear regression analysis. The 

analysis of the research shows a significant relationship and the positive influence of 

profitability, ownership structure, size company and auditor's opinion on the timeliness of 

financial reporting. The results showed that profitability, ownership structure and firm size 

significantly influence the timeliness of financial reporting. Audit opinion variables have no 

significant effect on the timeliness of financial reporting. 

 

Keyword : Profitability, ownership structure, firm size, and auditor’s opinion. 

 

PENDAHULUAN 

 Perkembangan di Bursa Efek 

Indonesia saat ini tidak dapat lepas dari 

adanya suatu kebijakan di pasar modal 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Informasi terbaru setiap waktu dibutuhkan 

oleh perusahaan-perusahaan yang sedang 

menjalankan bisnisnya untuk 

mengimbangi dunia bisnis yang sangat 

dinamis. Informasi terbaru juga harus 

mempunyai kualitas informasi yang akurat 

sehingga laporan keuangan dikatakan 

relevan apabila informasi tersebut bisa 

tepat waktu bagi pengambil keputusan 

sebelum pengambil keputusan tersebut 

kehilangan kesempatan untuk 

mempengaruhi keputusan yang telah 

diambilnya. 

Laporan keuangan merupakan 

elemen yang sangat penting dalam 

perusahaan baik di perusahaan kecil 

maupun perusahaan besar karena pada 

dasarnya laporan keuangan merupakan 

gambaran dari aktivitas keuangan sebuah 

perusahaan. Selain itu sebagai bentuk 

tanggung jawab dari pengelola kepada 

pemilik perusahaan. Laporan keuangan 

tidak hanya berguna untuk pihak internal 

tetapi juga berguna untuk pihak eksternal 

karena penyampaian laporan keuangan 

dapat digunakan bagi pengguna dalam 

menunjang pengambilan suatu keputusan 

investasi dan keputusan kredit. Apabila 

laporan keuangan semakin tepat waktu 

dilaporkan, maka informasi yang di 

dalamnya semakin bermanfaat, dan juga 

para pengguna laporan keuangan dapat 

mengambil sebuah keputusan yang lebih 

baik berdasarkan informasi yang 

didapatkan. Hal tersebut dapat 

membuktikan bahwa ketepatan waktu 

pelaporan keuangan itu salah satu faktor 

yang sangat penting dalam menyajikan 

laporan keuangan. 

mailto:rusadyeen@gmail.com
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 Peraturan ketepatan waktu 

publikasi laporan keuangan ini diatur 

berdasarkan Peraturan Nomor X.K.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan Nomor:KEP-346/Bl/2011 

terkait tentang penyampaian laporan 

keuangan berkala emiten atau perusahaan 

public tanggal 5 Juli 2011 (yang berlaku 

pada saat Peraturan OJK ini diterbitkan) 

dengan mengingat Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. Penyampaian kepada Otoritas Jasa 

Keuangan serta pengumuman dalam Situs 

Web Emiten atau Perusahaan Publik atas 

laporan keuangan tahunan yang disertai 

laporan Akuntan dalam rangka audit yaitu 

pada akhir bulan ketiga setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan. Dikutip dari 

Neraca Harian Ekonomi 14 Januari 2015, 

terdapat delapan emiten yang mendapat 

sanksi terkait penyampaian laporan 

keuangan. Delapan perusahaan tersebut 

adalah PT Davomas Abadi Tbk (DAVO), 

PT Leo Investments Tbk (ITTG), PT 

Truba Alam Manunggal Engineering Tbk 

(TRUB), PT Bumi Resources Tbk 

(BUMI), PT Bumi Resources Mineral Tbk 

(BRMS), PT Borneo Lumbung Energi & 

Metal Tbk (BORN), PT Buana Listya 

Tama Tbk (BULL), dan PT Cipaganti 

Citra Graha Tbk (CPGT). Otoritas BEI 

memberikan peringatan tertulis I jika 

manajemen telat menyampaikan laporan 

keuangan sampai 30 hari kalender 

terhitung sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian. Apabila mulai hari kalender 

ke-31 hingga ke-60 sejak lampaunya batas 

waktu penyampaian emiten belum juga 

menyampaikan laporan keuangan, BEI 

akan memberikan peringatan tertulis II dan 

denda sebesar Rp 50 Juta. Selanjutnya, 

jika pada hari kalender ke-61 hingga ke-90 

perseroan masih bandel, bursa akan 

memberikan peringatan tertulis III dan 

tambahan denda sebesar Rp 150 Juta. Dari 

beberapa perusahaan yang terlambat 

tersebut diantaranya termasuk perusahaan 

sektor pertambangan. 

 

RERANGKA TEORITIS HIPOTESIS 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori keagenan merupakan teori 

yang mendasarkan pada ekonomi 

menjelaskan hubungan antara agent 

sebagai pengelola perusahaan dan 

principal sebagai pemilik perusahaan, 

keduanya terikat dalam kontrak. Pemilik 

atau principal adalah pihak melakukan 

evaluasi terhadap informasi dan agent 

adalah sebagai pihak yang menjalankan 

kegiatan manajemen. Masalah keagenan 

muncul saat agent tidak selalu bertindak 

sesuai dengan kepentingan principal. 

Perilaku oportunistik agent seringkali 

nampak saat agent memilih kebijakan 

akuntansi yang sesuai dengan kepentingan 

mereka, meskipun kebijakan tersebut 

bukan yang terbaik bagi principal. Inti 

teori keagenan adalah konflik tujuan yang 

melekat ketika individu-individu dengan 

kepentingan yang berbeda mengikatkan 

diri dalam usaha kerja sama 

(Sugiarto,2009:54). Pihak agent 

menguasai informasi secara maksimal dan 

di sisi lain pihak principal memiliki 

keunggulan kekuasaan atau 

memaksimalkan kekuasaan. 

 

Toeri Sinyal (Signalling Theory) 

 Menurut Brigham dan Hosuton 

(2014:84) teori sinyal merupakan suatu 

perilaku manajemen perusahaan dalam 

memberi petunjuk untuk investr terkait 

pandangan manajemen pada prospek 

perusahaan untuk masa mendatang. Di 

dalam teori sinyal menunjukkan adanya 

asimetri suatu informasi antara manajemen 

perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan informasi tersebut. 

Asimetri informasi dapat terjadi apabila 

pihak manajer dalam menyampaikan 

semua informasi tidak secara penuh yang 

dapat mempengaruhi terhadap pasar 

modal. Untuk dapat terlepas dari asimetri 

informasi, maka perusahaan harus dapat 

memberikan informasi sebagai sinyal yang 

baik kepada investor dengan tepat waktu. 
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Teori Kepatuhan 

Individu cenderung mematuhi 

hukum yang mereka anggap sesuai dengan 

norma-norma internal mereka (Sudaryanti 

dalam Sanjaya dan Wirawati, 2016). 

Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, 

tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori 

kepatuhan dapat mendorong seseorang 

untuk lebih mematuhi peraturan yang 

berlaku, sama halnya dengan perusahaan 

yang berusaha untuk menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu 

karena selain merupakan suatu keharusan 

perusahaan untuk menyampaikan laporan 

keuangan tepat waktu, tetapi juga akan 

sangat bermanfaat bagi para pengguna 

laporan keuangan.Peraturan-peraturan 

yang ada menginsyaratkan perilaku 

individu maupun organisasi untuk 

menyampaikan laporan keuangannya 

secara tepat waktu.  

 

Laporan dan Pelaporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah catatan 

informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan 

adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Terdapat tujuan dari laporan 

keuangan yang paling umum yaitu bahwa 

pelaporan keuangan harus memberikan 

informasi yang bermanfaat untuk investor, 

kreditor, dan pemakai lainnya saat ini 

maupun masa mendatang untuk 

pembuatan keputusan investasi, kredit, dan 

investasi semacam lainnya (Mamduh 2016 

: 30). 

 

Ketepatan Waktu 

 Ketepatwaktuan adalah tersedianya 

informasi bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan untuk membuat keputusan 

pada saat dibutuhkan sebelum informasi 

tersebut kehilangan kekuatan untuk 

mempengaruhi sebuah keputusan. 

Ketepatwaktuan tidak membuat informasi 

menjadi berpaut tetapi kurangnya 

ketepatwaktuan dapat menyita keberpautan 

yang melekat pada informasi (Suwardjono, 

2013:170). Semakin cepat informasi 

keuangan disampaikan, maka akan 

semakin relevan informasi yang 

terkandung bagi para pengguna laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang tepat 

waktu akan lebih bermanfaat daripada 

laporan keuangan yang disampaikan tidak 

tepat waktu. 

 

Profitabilitas 

 Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang 

dan sebagainya (Harahap 2015:304). 

Profitabilitas perlu mendapat perhatian 

penting karena merupakan faktor untuk 

dapat melangsungkan hidup perusahaan. 

 

Struktur Kepemilikan 

 Struktur kepemilikan perusahaan 

yang go public mempertimbangkan dua 

aspek, yaitu kepemilikan oleh pihak dalam 

atau manajemen perusahaan (insider 

ownership’s) dan kepemilikan oleh pihak 

luar (outsider ownership’s) (Nurmiati, 

2016). Kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi. 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya 

perusahaan dilihat dari besarnya nilai 

equity, nilai penjualan atau nilai total aset 

(Riyanto, 2011: 313). Ukuran perusahaan 

dapat menunjukkan seberapa besar 

informasi yang terdapat di dalamnya, 

sekaligus mencerminkan kesadaran dari 

pihak manajemen mengenai pentingnya 

informasi, baik bagi pihak eksternal 

maupun pihak internal perusahaan. 

 

Opini Audit 

Opini audit merupakan pendapat yang 

diberikan oleh auditor tentang kewajaran 

penyajian laporan keuangan 

lembaga/perusahaan tempat auditor 

melakukan audit (Agoes, 2012: 74). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelaporan_keuangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelaporan_keuangan&action=edit&redlink=1
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Terdapat lima jenis opini auditor yaitu 

Unqualified Opinion (pendapat wajar 

tanpa pengecualian), Unqualified with 

Explanatory Paragraph or Modified 

Wording (pendapat wajar tanpa 

pengecualian dengan bahasa yang 

ditambahkan dalam laporan audit bentuk 

baku), Qualified Opinion (pendapat wajar 

dengan pengecualian), Adverse Opinion 

(pendapat tidak wajar) dan Disclaimer of 

Opinion (pernyataan tidak memberikan 

pendapat) (Agoes, 2012: 75) 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Profitabilitas yaitu kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan baik dalam hubungan 

penjualan, aset dan modal saham tertentu. 

Tingkat keuntungan tersebut digunakan 

untuk menilai keberhasilan efektivitas 

sebuah perusahaan yg sudah dilaksanakan. 

Perusahaan yang memiliki tingkat laba 

atau proftabilitas yang tinggi cenderung 

menyampaikan laporan keuangannya 

dengan tepat waktu karena laporan 

keuangan tersebut dianggap mengandung 

berita yang baik selain itu akan lebih 

mudah menarik investor. 

H1 : Profitabilitas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2016. 

 

Pengaruh Struktur Kepemilikan 

terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Struktur kepemilikan dengan 

pemilik dari luar dianggap berbeda dengan 

pemilik dari dalam dimana kemungkinan 

kecil pihak luar terlibat langsung dalam 

urusan bisnis sehingga mereka 

membutuhkan informasi yang membantu 

mereka untuk memutuskan tindakan 

mereka. Struktur kepemilikan yang 

dimiliki oleh pihak luar ketika lebih besar 

dari 50 persen akan cenderung mempunyai 

kekuatan besar untuk mempengaruhi 

kondisi dan hasil kinerja perusahaan 

dengan menuntut pihak manajemen untuk 

menunjukkan kinerja yang baik dengan 

menyajikan laporan keuangan dengan 

tepat waktu. 

H2 : Struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016.  

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

 Ukuran perusahaan menunjukkan 

besar atau kecilnya perusahaan yang 

dilihat dari seberapa besar total aset yang 

dimiliki perusahaan. Semakin besar suatu 

perusahaan maka semakin besar pula 

sumber daya dan informasi yang dimiliki. 

Selain itu tingkat aset yang tinggi yang 

disebabkan karena hasil kinerja 

menunjukkan besarnya perusahaan. 

Perusahaan besar cenderung banyak 

disorot oleh masyarakat sehingga 

cenderung menjaga image dimata 

masyarakat dan juga pada umumnya 

masyarakat ataupun investor lebih tertarik 

pada perusahaan yang besar maka dari itu 

perusahaan besar berusaha menyampaikan 

laporan keuangannya secara tepat waktu. 

H3 : Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 

 

Pengaruh Opini Audit terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Opini audit adalah pernyataan 

auditor terhadap kewajaran laporan 

keuangan dari entitas yang telah diaudit. 

Laporan keuangan yang memperoleh opini 

wajar tanpa pengecualian atau opini wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraf 

penjelas cenderung menyampaikan laporan 

keuangannya dengan cepat karena 

dianggap sebagai berita baik. Sebaliknya 

laporan keuangan yang memperoleh opini 

selain wajar tanpa pengecualian cenderung 

menunda untuk menyampaikan laporan 

keuangannya karena dianggap sebagai 
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berita buruk untuk pihak manajemen 

karena pihak manajemen enggan untuk 

menerima opini tersebut.  

H4 :  Opini audit berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan pada  

perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

 

 
 

Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian ini merupakan 

metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan atas filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data 

dengan menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan  (Sugiyono, 

2015:35). Teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling 

dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

Penelitian ini juga merupakan penelitian 

asosiatif yang bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada pihak lain 

mengenai pengaruh dua variabel atau 

lebih, dimana dapat diketahui pengaruh 

yang signifikan antara profitabilitas, 

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, 

dan opini audit terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan 

pertambangan di BEI tahun 2012-2016. 

 

 

Identifikasi Variabel 

 Variabel Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dan variabel independen yang 

terdiri dari profitabilitas, struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan dan opini 

audit. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

 Ketepatan waktu didefinisikan 

sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh 

semua yang berkepentingan sebelum 

informasi tersebut kehilangan relevansinya 

untuk mengambil keputusan. Informasi 

tepat waktu yang dimaksud merupakan 

informasi yang tidak basi. Ketepatan 

waktu dapat dikaitkan dengan isi laporan 

yaitu terlambatnya penerbitan suatu 

laporan keuangan yang terkait dengan 

berita baik dan berita buruk. Ketepatan 

waktu dapat diukur dengan interval dari 

tanggal tutup buku laporan keuangan 

perusahaan per 31 Desember sampai 

dengan penyelesaian laporan keuangan 
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atau tanggal melaporkan laporan keuangan 

ke Bursa. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan 

suatu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba melalui segala 

kemampuan dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya 

(Harahap, 2015:304). Dapat dihitung 

dengan :  

Return on Assets = 
           

          
 

 

Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan adalah 

pemilik dari pihak luar dianggap berbeda 

dengan pemilik dari pihak dalam, dengan 

begitu sedikit kemungkinan pemilik dari 

pihak luar ikut terlibat dalam bisnis 

perusahaan. Struktur kepemilikan yang 

diproksi kepemilikan pihak luar yaitu 

kepemilikan institusional dapat diukur 

dengan: 

Outsider Ownership =  
                         

                         
         

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat terlihat 

dari besarnya aset dan sumber daya yang 

dimiliki suatu perusahaan. Ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini dinilai 

berdasarkan jumlah total aset yang dimiliki 

perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan menggunakan : 

Ukuran Perusahaan =                  

 

Opini Audit  

Opini audit merupakan pernyataan 

seorang auditor terhadap kewajaran suatu 

laporan keuangan. Diukur dengan variabel 

dummy, yaitu: 

(1) Pendapat wajar tanpa pengecualian  

(0) Pendapat selain wajar tanpa 

pengecualian  

 

 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016 . Sampel yang dipilih untuk 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Adapun 

kriteria yang digunakan dalam penelitian 

ini, sebagai berikut : 

1. Perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan 

laporan keuangan ke BEI tahun 

2012-2016 secara berturut-turut. 

3. Perusahaan yang memiliki 

kelengkapan data laporan keuangan 

yang berkaitan dengan variabel 

yang digunakan. 

4. Laporan keuangan yang tahun 

bukunya berakhir per 31 

Desember. 

 

Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diambil dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada website 

www.idx.co.id, The Indonesia Capital 

Market Institute dan berbagai sumber 

media lainnya. Sedangkan untuk metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu dengan dokumentasi.Data 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang 

relevan dengan penelitian, melalui jurnal, 

buku, skripsi, dan data-data yang diperoleh 

dari internet. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan 

untuk mendeskripsikan variabel variabel 

penelitian serta memberikan gambaran dan 

penjelasan mengenai setiap penelitian 

yang ada. Alat analisisnya dalam 

penelitian ini yaitu nilai mean,nilai 

http://www.idx.co.id/
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minimum,nilai maksimum dan standar 

deviasi. 

 

Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data merupakan uji 

data yang digunakan untuk menguji model 

regresi, nilai residual berdistribusi normal 

atau tidak. Model regresi dikatakan baik 

apabila nilai residual berdistribusi normal. 

Menurut Ghozali (2016:156) dasar 

pengambilan keputusan dalam pengujian 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test 

antara lain : 

Nilai Sig < 0,05 , maka H0 ditolak (data 

terdistribusi tidak normal) 

Nilai Sig ≥ 0,05 maka H0 diterima (data 

terdistribusi normal) 

 

Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji 

hipotesis dengan menggunakan analisis 

Regresi Linier Berganda (Multiple 

Regression Analysis) dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berikut 

adalah persamaannya : 

Y = α + β1 X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 

Dimana :  

Y = Ketepatan waktu  

α = Konstanta 

X1= Profitabilitas 

X2= Struktur kepemilikan 

X3= Ukuran perusahaan 

X4= Opini audit 

ε   = Error Term 

 

Uji Statistik F 

Uji F merupakan alat uji yang 

digunakan untuk mengetahui fit atau 

tidaknya suatu model regresi. Terdapat 

pengujiannya sebagai berikut : 

H0 : Model persamaan tidak fit 

H1  : Model persamaan fit 

Adapun kriteria untuk penolakan dan 

penerimaan hipotesis antara lain : 

a. Probabilitas sig ≥ 0,05 maka H0 

diterima 

Artinya suatu model regresi 

tersebut tidak fit/ tidak baik 

b. Probabilitas sig < 0,05 maka H0 

ditolak 

Artinya suatu model tersebut fit / 

baik 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) 

digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1 

(0 ≤R
2
 ≤ 1). Apabila nilai R

2
 kecil artinya 

kemampuan seluruh variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen 

dengan terbatas, tetapi jika nilai R
2
 

mendekati satu (100%) artinya seluruh 

variabel independen dapat menjelaskan 

variasi atas adanya perubahan variabel 

dependen (Ghozali, 2016). 

 

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen. Hipotesis 0 (H0) yang akan diuji 

adalah apakah suatu parameter (bi) sama 

dengan 0 atau tidak sama dengan 0. 

1. H0 : BI = 0 

Artinya suatu variabel independen 

bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel 

dependen 

2. H0 : BI ≠ 0 

Artinya suatu variabel independen 

tersebut merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel 

dependen.  

Tingkat kepercayaan uji ini sampai 95% 

atau signifikan (α = 0,05) dengan kriteria: 

1. Apabila signifikan < 0,05, maka H0 

ditolak artinya variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap 

dependen. 

2. Apabila signifikan ≥ 0,05, maka H0 

diterima artinya variabel 

independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dependen. 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Tabel 1 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 
N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 

KW 60 58 111 84.20 10.544 

ROA 60 -0.721 0.300 0.00042 0.141437 

INST 60 0.000 0.969 0.44186 0.315562 

SIZE 60 20.105 32.104 28.18783 2.741043 

OPINI 60     

 Sumber: data diolah 

 

Ketepatan Waktu 

Ketepatanwaktuan adalah 

tersedianya informasi bagi berbagai pihak 

yang berkepentingan untuk membuat suatu 

keputusan sebelum informasi tersebut 

kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi 

sebuah keputusan. (Suwardjono, 

2013:170). Pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu interval jumlah 

hari dari berakhirnya tahun buku sampai 

dengan tanggal penyampaian laporan 

keuangan disampaikan. Dikatakan tepat 

waktu jika perusahaan tersebut 

menyampaikan laporan keuangannya 

paling lambat 90 hari setelah berakhirnya 

tutup buku yaitu 31 Desember. Dapat 

diketahui nilai rata-rata sebesar 84,20 

sehingga dapat diperkirakan bahwa 

mayoritas perusahaan pertambangan yang 

digunakan sebagai sampel kemungkinan 

menyampaikan laporan keuangan kurang 

lebih 84 hari setelah berakhirnya tahun 

buku. Artinya, mayoritas perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sudah tepat waktu 

menyampaikan laporan keuangannya dan 

sudah memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan Bursa Efek Indonesia yaitu 

batas penyampaian laporan keuangan 

maksimal 90 hari setelah berakhirnya 

tahun buku.  

Variabel ketepatan waktu 

menunjukkan nilai minimum 58 yang 

berarti interval yang paling singkat yaitu 

selama 58 hari setelah berakhirnya tahun 

buku perusahaan, yaitu 31 Desember yang 

dimiliki oleh PT. Tambang Batubara Bukit 

Asam (Persero) pada tahun 2013.Selain itu 

PT. Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) juga merupakan perusahaan 

tercepat dalam melaporkan laporan 

keuangannya di tahun 2012 dan 

2014.Sedangkan nilai maksimum 

menunjukkan 111 menunjukkan bahwa 

interval terpanjang adalah 111 hari yang 

dimiliki oleh PT. Perdana Karya Perkasa 

pada tahun 2015.Variabel ketepatan 

waktu, memiliki nilai mean sebesar 84,20 

dengan standar deviasi 10,544, yang 

menunjukkan nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai mean yang berarti bahwa 

data bersifat homogen atau variasi data 

yang tergolong rendah. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah suatu 

kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Tingkat dari 

profitabilitas memperlihatkan kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan melalui semua kemampuan 

dan sumber yang ada. Semakin tinggi laba 

yang didapatkan maka dapat dikatakan 

semakin baik perusahaan tersebut. Dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata dari 

perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel sebesar 0,00042. Hal tersebut 

berarti bahwa rata-rata perusahaan 

pertambangan hanya mampu 

menghasilkan tingkat profitabilitas sebesar 

0,00042 dari aset yang dimiliki.  



 

9 

 

Variabel profitabilitas yang diukur 

dengan menggunakan ROA menunjukkan 

nilai minimum sebesar -0,721 yang 

dimiliki oleh PT. Mitra Investindo tahun 

2015. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

PT. Mitra Investindo tahun 2015 memiliki 

tingkat profitabilitas terendah karena laba 

bersih setelah pajak lebih besar dari total 

aset yang dimiliki sehingga dapat 

dikatakan perusahaan tersebut mengalami 

kerugian atau tidak efisien dalam 

mengelola perusahaannya dalam 

menghasilkan laba melalui asetnya. 

Kerugian pada PT. Mitra Investindo tidak 

terjadi pada setuap tahunnya, tetapi hanya 

tahun 2015 saja dapat dibuktikan dengan 

data tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 

laba bersih setelah pajak sebesar (Rp. 

179,560,694,653) dan total aset sebesar 

Rp. 248,928,487,814. Sedangkan untuk 

nilai maksimum sebesar 0,3000 yang 

dimiliki oleh perusahaan Harum Energy 

pada tahun 2012. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan data yang menunjukkan 

bahwa laba bersih setelah pajak sebesar 

Rp. 1,563,350,108,750 dan total aset 

sebesar Rp. 5,208,642,040,670 yang 

berarti PT. Harum Energytahun 2012 

memiliki tingkat profitabilitas tertinggi 

maka perusahaan tersebut dapat dikatakan 

baik dan efisien dalam menghasilkan laba. 

Nilai mean sebesar 0,00042 dengan 

standar deviasi sebesar 0,141437 yang 

menunjukkan nilai standar deviasi lebih 

besar dari nilai mean yangberarti bahwa 

data bersifat heterogen atau variasi data 

yang tergolong tinggi. 

 

Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan yang diproksi 

dengan kepemilikan institusional yaitu 

kepemilikan oleh institusi atau lembaga. 

Struktur kepemilikan itu sangat penting 

dikarenakan dapat meningkatkan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap 

manajemen perusahaan yang dapat 

mempengaruhi bagaimana perusahaan 

dalam menyampaikan laporan 

keuangannya. Dapat dilihat nilai rata-rata 

sebesar 0,44186 atau 44,186%. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa 

kepemilikan pihak instutusi dalam 

perusahaan tergolong tinggi yang dapat 

berpengaruh terhadap pelaporan keuangan. 

Semakin tinggi nilai dari kepemilikan 

institusional  maka perusahaan akan 

semakin tepat waktu melaporkan laporan 

keuangannya. Karena dalam hal tersebut 

disebabkan lebih adanya pengawasan dari 

pihak luar.  

Niilai minimum menunjukkan 

sebesar 0,000 yang dimiliki oleh PT. 

Aneka Tambang tahun 2013. Hal tersebut 

dapat dibuktikan karena perusahaan yang 

bersangkutan tidak memiliki saham 

kepemilikan institusonal. Nilai maksimum 

menunjukkan nilai sebesar 0,969 yang 

dimiliki oleh PT Cita Mineral Investindo 

pada tahun 2013. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan data yang menunjukkan 

bahwa kepemilikan pihak institusi sebesar 

Rp.3,264,761,380 dan saham beredar 

sebesar Rp. 3,370,734,900. Struktur 

kepemilikan yang diproksi dengan 

kepemilikan institusional, memiliki nilai 

mean sebesar 0,44186 atau 44,186% 

dengan standar deviasi sebesar 0,315562 

yang menunjukkan bahwa nilai standar 

deviasi lebih kecil dari mean yang berarti 

bahwa data bersifat homogen atau variasi 

data yang tergolong rendah.  

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan 

indikator dalam menentukan besar 

kecilnya perusahaan yang diukur dengan 

log natural dari total aset. Agar dapat 

dideskripsikan maka dapat dilihat dari total 

aset yang dimiliki. Pada hasil uji statistik 

deksriptif menunjukkan rata-rata dari 

keseluruhan sampel sebesar 28,18783 atau 

Rp. 14,553,250,000,911.40. Nilai 

minimum sebesar 20,105 yang dihitung 

dengan log natural total aset atau sebesar 

Rp. 5.208.642.040.740 yang dimiliki oleh 

perusahaan Harum Energy Tbk pada tahun 

2012, sedangkan nilai maksimum sebesar 

32,104 atau Rp. 87.633.045.052.000 yang 

dimiliki oleh PT. Adaro Energy Tbk pada 

tahun 2016. Pada tabel tersebut dari 
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variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 

mean sebesar 28,18783 dengan standar 

deviasi 2,741043. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa data bersifat 

homogen atau variasi data yang tergolong 

rendah. 

 

Opini Audit 

 Opini audit merupakan pendapat 

yang diberikan oleh seorang auditor 

tentang kewajaran penyajian laporan 

keuangan lembaga/perusahaan tempat 

auditor melakukan audit (Agoes, 2012: 

74). Dari tabel hasil uji statistik deskriptif 

menunjukkan nilai rata-rata 0,98 atau 98% 

artinya mayoritas perusahaan 

pertambangan yang dijadikan sampel 

sudah menyajikan laporan keuangannya 

secara wajar sesuai dengan standar yang 

berlaku karena hanya terdapat 1 yang 

menyajikan laporan keuangan tidak wajar 

atau tidak sesuai dengan standar yang 

berlaku. Dapat diindikasikan bahwa 

sebagian besar perusahaan telah menyusun 

laporan keuangan secara wajar sesuai 

dengan standar yang berlaku atau dapat 

juga dikatakan semua perusahaan tidak 

melakukan kesalahan yang material dalam 

hal penyusunan laporan keuangannya. 

Dengan begitu opini audit bukan menjadi 

pertimbangan yang dapat mempengaruhi 

pelaporan keuangan, dikarenakan rata-rata 

dari lima periode perusahaan sudah 

memperoleh opini audit tanpa 

pengecualian. 

 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas memiliki tujuan 

untuk mengetahui apakah data model 

regresi mempunyai distribusi normal atau 

tidak berdistribusi normal. Dikatakan 

normal apabila tingkat signifikansinya 

≥0.05, dilakukan dengan Kolmogorov 

Smirnov Test. 

Tabel 2 

HASIL UJI NORMALITAS 1 

 Unstandardized Residual 

N 130 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
26.99741923 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .245 

Positive .245 

Negative -.110 

Test Statistic .245 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

Sumber: data diolah 

 

Hasil menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 

data tidak berdistribusi normal, maka 

untuk mendapatkan data berdistribusi 

normal dilakukan dengan data Outlier 

sebanyak 70 data yang harus dihilangkan 

sehingga diperoleh hasil akhir berjumlah 

60 data. Dapat dilihat hasil dari uji 

normalitas sebagai berikut : 
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Tabel 3 

HASIL UJI NORMALITAS 2 

 Unstandardized Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
7.96824846 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .088 

Positive .067 

Negative -.088 

Test Statistic .088 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

Sumber: data diolah 

 

Hasil menunjukkan bahwa data 

saat ini sudah berdistribusi normal yang 

dapat dilihat berdasarkan nilai Asymp Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar 

dari 0,05. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 Berdasarkan dengan hipotesis dan 

perumusan masalah yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, pengujian selanjutnya yaitu 

dengan teknik analisis regresi linear 

berganda. Hasil dari uji tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4 

HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA 

Model Unstandardized 

Coefficients 

 Standardized 

Coefficients 

 B Std. Error Beta 

Konstanta 116.363 12.606  

ROA -21.702 7.739 -0.291 

INST 12.578 3.484 0.376 

SIZE -1.522 0.403 -0.396 

OPINI 5.265 8.756 0.064 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan dari tabel persamaan model 

regresi linear berganda sebagai berikut : 

KW = 116,363 - 21,702 ROA + 12,578 

INST - 1,522 SIZE + 5,265 OPINI - e 

Keterangan : 

KW = Ketepatan Waktu 

ROA = Profitabiltas (ROA) 

INST = Struktur Kepemilikan 

(institusional) 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

OPINI = Opini Audit 

e = error 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Konstanta (a) = 116,363 yang 

artinya tanpa mempertimbangkan 

variabel independen maka tingkat 

ketepatan waktu diperoleh sebesar 

116,363 

2. Koefisien profitabilitas (ROA) =   

-21,702 yang artinya setiap 

penambahan profitabilitas 1% jika 

variabel lainnya dianggap konstan 

maka akan menurunkan tingkat 

ketepatan waktu sebesar 22 hari 

dan dalam pengujian statistik 

dapat dibuktikan secara signifikan. 
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3. Koefisien struktur kepemilikan 

(INST) = 12,578 yang artinya 

setiap penambahan struktur 

kepemilkan 1% jika variabel 

lainnya dianggap konstan maka 

akan meningkatkan tingkat 

ketepatan waktu sebesar 12 hari 

dan dapat dibuktikan dalam 

pengujian statistik secara 

signifikan. 

4. Koefisien ukuran perusahaan 

(SIZE) = -1,522 yang artinya setiap 

penambahan ukuran perusahaan 

1% jika variabel lainnya dianggap 

konstan maka akan menurunkan 

ketepatan waktu sebesar 1 hari dan 

dalam statsitik dapat dibuktikan 

secara signifikan. 

5. Koefisien opini audit (OPINI) = 

5,265 yang artinya setiap 

penambahan opini audit 1% jika 

variabel lainnya dianggap konstan 

maka akan meningkatkan tingkat 

ketepatan waktu sebesar 5 hari dan 

dapat dibuktikan dalam pengujian 

statistik secara signifikan. 

Pengujian Hipotesis 

Uji Statistik F 

 Uji ini digunakan untuk untuk 

mengetahui fit atau tidaknya suatu model 

regresi. Jika nilai signifikansi ≥0,05 maka 

hipotesis nol diterima artinya koefisien 

regresi tidak signifikan, sedangkan jika 

nilai signifikansi ≤0,05 maka hipotesis nol 

ditolak artinya koefisien regresi signifikan 

dengan kata lain model regresi fit. 

Tabel 5 

HASIL UJI STATISTIK F 

Model F Sig. 

1 Regression 10.327 .000
b
 

Residual   

Total   

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa hasil menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang 

menunjukkan bahwa persamaan regresi ini 

fit dengan data penelitian. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, 

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan 

dan opini audit berpengaruh secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi R
2
 bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berikut 

adalah hasil dari uji koefisien determinasi : 

Tabel 6 

HASIL UJI KOEFISIEN 

DETERMINASI 

Model R Adjusted R 

square 

1 .655
a
 .429 

Sumber: data diolah 

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat 

kita lihat bahwa nilai dari Adjusted R 

Square adalah sebesar 0,387 yang berarti 

variabel dependen yaitu ketepatan waktu 

dapat dijelaskan oleh variabel independen 

dalam penelitian ini sebesar 38,7% 

sedangkan untuk sisanya 61,3% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain atau variabel-

variabel diluar variabel dalam penelitian 

ini. 

 

Uji Signifikansi (Uji t) 

 Uji t dilakukan untuk untuk 

mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Jika nilai signifikansi 

≥0,05 maka hipotesis nol diterima artinya 

variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen 

secara individu. Jika nilai signifikansi 

≤0,05 maka hipotesis nol ditolak yang 

berarti variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Berikut hasil dari uji signifikansi : 
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Tabel 7 

HASIL UJI SIGNIFIKANSI (UJI T) 

Model Sig. 

(Constant) 0.000 

ROA 0.007 

INST 0.001 

SIZE 0.000 

OPINI 0.550 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi dari 

masing-masing variabel independen yaitu 

profitabulitas (ROA), struktur kepemilikan 

(INST), ukuran perusahaan (SIZE) dan 

opini audit (OPINI) pada tingkat 0,05 

sebagai berikut : 

1. Hasil dari pengujian variabel 

profitabilitas, memiliki nilai 

signifikansi 0,007 yang berarti 

lebih kecil dari 0,05 sehingga 

hipotesis nol ditolak. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan 

waktu. 

2. Variabel struktur kepemilikan, 

memiliki nilai signifikansi 0,001 

yang berarti lebih kecil dari 0,05 

sehingga hipotesis nol ditolak. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa 

variabel struktur kepemilikan 

berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu. 

3. Variabel ukuran perusahaan, 

memiliki nilai signfikansi 0,000 

yang berarti lebih kecil dari 0,05 

sehingga hipotesis nol ditolak. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa 

variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu. 

4. Variabel opini audit, memiliki nilai 

signfikansi 0,550 yang berarti lebih 

besar dari 0,05 sehingga hipotesis 

nol diterima. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa variabel 

opini audit tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu. 

Pembahasan 

Peneitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas, 

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan 

dan opini audit terhadap ketepatan waktu. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 60 yaitu perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia btahun 2012-2016 yang 

pengujiannya menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Teknik yang 

digunakan yaitu analisis statistik 

deskriptif, uji normalitas, uji F, uji R 

square dan uji t. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Ketepatan Waktu 

 Profitabilitas menunjukkan kinerja 

suatu perusahaan dengan mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur ptofitabilitas 

dalam penelitian yaitu menggunakan 

Return On Assets (ROA). Semakin besar 

perbandingan laba bersih dengan total aset 

yang dimiliki, maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba dengan pemanfaatan 

asetnya. Dengan begitu perusahaan akan 

cenderung dengan segera menyampaikan 

laporan keuangannya kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan guna pengambilan 

sebuah keputusan. 

Hasil dari pengujian hipotesis 

sebelumnya menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh terhadap 

variabel ketepatan waktu dimana 

perusahaan dengan laba yang tinggi 

dianggap sebagai berita baik mengenai 

kondisi perusahaan sehingga perusahaan 

cenderung menyampaikan laporan 

keuangan dengan tepat waktu. Ketepatan 

waktu juga merupakan sinyal dari 

perusahaan yang mempunyai kinerja baik 

yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan bagi investor untuk 

menanamkan modalnya atau berguna 

untuk berbagai pihak yang berkepentingan 

dengan laporan keuangan tersebut. 
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Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian oleh Sanjaya dan Wirawati 

(2016) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu. Profitabilitas merupakan 

salah satu rasio yang menunjukkan kinerja 

suatu perusahaan dengan mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Tetapi hasil tersebut 

tidak sejalan dengan penelitian oleh 

Indrayenti dan Ie (2016) yang menyatakan 

bahwa profiabilitas tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu.  

 

Pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap ketepatan waktu 

Struktur kepemilikan yang diproksi 

dengan kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan oleh pihak luar 

atau institusi baik yang bergerak dibidang 

keuangan atau non keuangan. Adanya 

pengawasan dari pihak institusi akan 

mendorong pihak manajemen untuk 

menyediakan laporan keuangan dengan 

tepat waktu. Semula pihak manajemen 

berjalan sesuai dengan keinginan pribadi 

berubah menjadi perusahaan yang sedang 

dalam pengawasan.  

Didukung dari uji signifikansi 

sebelumnya, variabel struktur kepemilikan 

yang diproksi dengan kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu. Semakin tinggi 

nilai kepemilikan instusional maka 

perusahan akan lebih cenderung 

menyampaikan laporan keuangan dengan 

tepat waktu. Semakin besar kepemilikan 

yang dimiliki oleh pihak institusi akan 

memberikan pengaruh kepada perusahaan 

untuk menyampaikan laporan keuangan 

dengan tepat waktu. Hal tersebut dapat 

dikarenakan lebih adanya pengawasan dari 

pihak luar kepada manajemen sehingga 

pihak manajemen berusaha menyajikan 

laporan keuangan dengan tepat waktu.  

Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hastutik 

(2015) yang menyatakan bahwa struktur 

kepemilikan dengan kepemilikan 

instutusional berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu.. Tetapi hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Budiyanto dan Arifin 

(2015) yang memperoleh bukti bahwa 

struktur kepemilikan tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

ketepatan waktu 

Ukuran perusahaan dapat diukur 

dengan menghitung seberapa besar total 

aset yang dimiliki. Pada penelitian ini 

ukuran perusahaan dilihat dari total aset. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin besar pula sumber daya dan 

informasi yang dimiliki sehingga dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dan perusahaan cenderung untuk 

segera menyampaikan laporan 

keuangannya. Hasil dari pengujian ini 

menunjukkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu.  

Pengaruh dari ukuran perusahaan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan dikarenakan besarnya 

dari aset yang dimiliki, karena semakin 

besar ukuran perusahaan maka perusahaan 

tersebut cenderung menjaga image dimata 

masyarakat, selain itu karena banyaknya 

tenaga kerja dan canggihnya sistem 

informasi yang mereka miliki dapat 

membantu dalam penyelesaian laporan 

keuangan sehingga bermanfaat untuk 

pengguna laporan keuangan seperti 

investor, kreditor, pemerintah maupun 

masyarakat sehingga cenderung 

menyampaikan laporan keuangan dengan 

tepat waktu. 

 Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sembiring dan Akhmad (2012) yang 

memperoleh bukti bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan, tetapi tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto 

dan Arifin (2015) yang memperoleh bukti 

bahwa ukuran perusahaan tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

Pengaruh Opini Audit terhadap 

Ketepatan Waktu  

Opini audit merupakan pernyataan 

auditor terhadap kewajaran suatu laporan 

keuangan dari entitas yang telah diaudit. 

Dalam penelitian ini dikelompokkan 

berdasarkan opini yang didapat 

perusahaan, perusahaan yang memperoleh 

opini wajar tanpa pengecualian akan 

diberikan angka 1 sedangkan untuk 

perusahaan yang memperoleh opini selain 

wajar tanpa pengecualian akan diberikan 

angka 0.  

Didukung dari uji signfikansi 

sebelumnya, menunjukkan bahwa opini 

audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

Data deskriptif yang mendukung 

menunjukkan bahwa selama lima tahun 

hampir semua perusahaan (99%) 

mendapatkan angka 1 dikarenakan 

memperoleh opini wajar tanpa 

pengecualiandan hanya terdapat 1 

perusahaan yang mendapatkan opini selain 

wajar tanpa pengecualian.  

Hal ini dapat dikarenakan bahwa 

perusahaan yang telah mendapatkan opini 

selain wajar tanpa pengecualian dapat 

menyampaikan laporan keuangannya 

dengan tepat waktu. Sesuai dengan 

peraturan tentang ketepatan waktu yang 

ada, apabila perusahaan tidak ingin 

mendapatkan sanksi maka perusahaan 

harus menyampaikan laporan keuangan 

dengan tepat waktu, maka opini audit 

sebuah laporan keuangan tidak menjadi 

pertimbangan yang cukup mempengaruhi 

penyampaian laporan keuangan. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sembiring dan 

Akhmad (2012) yang memperoleh bukti 

bahwa opini audit tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Dan tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indrayenti dan Ie (2016) yang memperoleh 

bukti bahwa opini audit berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat bukti empiris tentang pengaruh 

apakah profitabilitas, struktur kepemilikan, 

ukuran perusahaan dan opini audit 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Populasi 

yang digunakan yaitu perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling dengan berdasarkan 

beberapa kriteria yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Data awal untuk perusahaan 

pertambangan berjumlah 187 dan setelah 

diseleksi berdasarkan kriteria menjadi 130. 

Tetapi setelah dilakukan uji dari sampel 

130 tersebut tidak normal sehingga 

dilakukan data outlier dengan 

menghilangkan sebanyak 70 sampel, maka 

hasil akhir menjadi 60 data sampel.  

Berdasarkan hasil analisis dan dan 

pengujian hipotesis yang sudah dilakukan 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yaitu : 

a. Profitabilitas yang diukur dengan 

ROA mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan pada 

perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2012-2016. 

b. Struktur kepemilikan yang diproksi 

dengan kepemilikan institusional 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada 

perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2012-2016. 

c. Ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2012-2016. 

d. Opini audit tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2012-2016. 

 

Keterbatasan 

Berikut beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini : 

1. Beberapa perusahaan dari sampel 

yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak sesuai dengan kriteria 

penelitian yang sudah ditentukan 

sebelumnya, sebanyak 14 

perusahaan harus dieleminasi dari 

sampel. 

2. Data tidak normal sehingga 

dilakukan data Outlier. 

3. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya profitabilitas, 

struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan dan opini audit. 

4. Kurangnya variabilitas data untuk 

variabel dummy pada opini audit. 

 

Saran  

 Berdasarkan dari keterbatasan 

tersebut, beberapa saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian di masa 

mendatang yang berkaitan dengan topik 

penelitian yang sama sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya, 

sebaiknya mempertimbangkan 

pemilihan dan teknik pengambilan 

sampel agar bisa mendapatkan data 

yang lebih banyak. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, 

sebaiknya menggunakan variabel-

variabel lain yang masih jarang 

digunakan dan juga yang mungkin 

dapat digunakan untuk 

memprediksi tepat atau tidaknya 

penyampaian laporan keuangan. 

3. Pengukuran variabel dummy harus 

diusahakan dengan variabilitas data 

yang cukup tinggi. 
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