
 

 

 

 

ANALISIS PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS 

TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN 

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI BEI 

 

 

 
SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Oleh: 

Santy 

170810021 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS PUTERA BATAM 

TAHUN 2021  



 

 

 

 

ANALISIS PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS 

TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN 

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI BEI 

 

 
 

SKRIPSI 

 
Untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Oleh: 

Santy 

170810021 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS PUTERA BATAM 

TAHUN 2021







 

 

v 

 

ABSTRAK 

 

Tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh 

pihak yang memerlukan informasi laporan keuangan. Laporan keuangan 

digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, 

sehingga harus dilaporkan secara tepat waktu agar manfaatnya tetap berkualitas 

dan tidak kadaluarsa. Hal yang mendasari penelitian ini adalah masih terdapat 

perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Populasi berjumlah 80 perusahaan 

dengan teknik penentuan sampel adalah purposive sampling, sehingga tersisa 25 

perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan yang diperoleh melalui website BEI. Teknik analisis data pada 

penelitian ini adalah analisis regresi logistik yang diolah menggunakan SPSS 25. 

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada uji koefisien regresi di mana profitabilitas 

(ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu dengan hasil 

signifikansinya 0,333 > 0,05 dan likuiditas (CR) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu dengan hasil signifikansinya 0,911 > 0,05. 

Profitabilitas (ROA) dan likuiditas (CR) secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu terlihat dari uji simultan dengan hasil signifikansinya 

0,673 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

dengan tingkat ROA tinggi tidak selalu tepat waktu dan tingkat ROA rendah tidak 

selalu akan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke BEI. Sama 

halnya dengan likuiditas, tinggi rendahnya CR pada perusahaan tidak memastikan  

perusahaan akan tepat waktu atau terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, 

karena perusahaan akan selalu berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan 

secara tepat waktu. 

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Ketepatan Waktu, Perusahaan Manufaktur. 
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ABSTRACT 

 

Timely in submitting financial reports is needed by those who need financial 

statement information. Financial reports are used to be taken into consideration 

in making decisions, so they must be reported in a timely manner so that the 

benefits remain of quality and do not expire. The basis for this research is that 

there are still companies that do not submit their financial reports on time. This 

study aims to determine the effect of profitability and liquidity on the timeliness of 

submitting financial statements of manufacturing companies listed on the IDX for 

the 2015-2019 period. The population is 80 companies with purposive sampling 

technique, so that the remaining 25 companies. The type of data used is secondary 

data in the form of financial reports obtained through the IDX website. The data 

analysis technique in this study is logistic regression analysis which is processed 

using SPSS 25. The results of this study can be seen in the regression coefficient 

test where profitability (ROA) does not significantly affect timeliness with a 

significance result of 0.333> 0.05 and liquidity (CR). ) has no significant effect on 

timeliness with a significance result of 0.911> 0.05. Simultaneous profitability 

(ROA) and liquidity (CR) have no effect on timeliness as seen from the 

simultaneous test with a significance result of 0.673> 0.05. Based on these results 

it can be concluded that companies with high ROA levels are not always on time 

and low ROA levels will not always be late in submitting financial reports to the 

IDX. As with liquidity, the high and low CR in the company does not ensure that 

the company will be on time or late in the submission of financial reports, because 

the company will always try to submit financial reports in a timely manner. 

 

Keywords: Profitability, Liquidity, Timeliness, Manufacturing Company. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal pada era abad ini terus berkembang dengan cepat dan bergerak 

secara dinamis. Pasar modal adalah tempat untuk memperjualbelikan saham atau 

obligasi kepada orang yang mau berinvestasi. Pasar modal yang berada di 

Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam Bursa 

Efek Indonesia terdapat banyak perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya 

agar mendapat modal usaha dengan memperjualbelikan saham atau obligasi 

kepada publik. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar tersebut harus memberikan 

laporan keuangan kepada publik agar dapat dinilai apakah perusahaan tersebut 

aman sebagai tempat berinvestasi.  

Untuk pengambilan keputusan yang terbaik maka harus diperoleh informasi 

keuangan yang lengkap dan tepat waktu, agar keputusan yang diambil tidak 

merugikan. Informasi keuangan ini berupa laporan keuangan yang merupakan 

bentuk tanggung jawab perusahaan kepada publik terhadap pemakaian segala 

sarana dan prasanana milik perusahaan. Laporan keuangan dibuat perusahaan 

untuk mencari modal usaha dan ini merupakan cermin dari posisi atau situasi 

keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah pangkal akar dari informasi 

penting yang memiliki 3 pokok yaitu, Neraca, Laba Rugi, dan Laporan Aliran Kas. 

Bagi perusahaan yang sudah terdaftar di BEI harus menyusun laporan keuangan 
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setiap periodenya, sehingga pihak yang memiliki kepentingan dapat melihat 

kondisi keuangan perusahaan tersebut. 

Menurut (S.E., M.Si., RSA., CRP, 2015), tujuan dan manfaat menganalisis 

laporan keuangan secara umumnya adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan seperti 

harta, utang, modal dan hasil usaha perusahaan dalam kurun periode tertentu. 

2. Mengenal kekurangan dan keunggulan suatu perusahaan. 

3. Dapat memperkirakan apa yang harus dilakukan di masa depan dengan 

mengamati laporan keuangan saat ini. 

4. Menilai hasil kerja atau kinerja dari manajemen perusahaan. 

5. Membandingkan hasil yang dicapai dengan perusahaan homogen. 

Dengan perkembangan ekonomi yang laju, kebutuhan pengendalian 

informasi yang lengkap, berkualitas, tepat waktu tentang perusahaan akan 

semakin tinggi. Ketepatan waktu menyediakan informasi sangat diperlukan karena 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Semakin cepat perusahaan melakukan 

pelaporan keuangan, maka keuntungan yang didapatkan semakin banyak. 

Terutama bagi pihak eksternal (investor dan kreditur) yang telah menanamkan 

atau meminjamkan modal sangat menunggu penyampaian laporan keuangan di 

perusahaan tempat mereka berinvestasi. Hal tersebut dikarenakan diperlukannya 

laporan keuangan untuk mengetahui tingkat pengembalian dari hasil investasi. 

Bagi pihak investor dapat pula untuk mengambilan keputusan apakah akan 

memperjualbelikan atau menahan saham-saham yang telah dibeli. Bagi pihak 

kreditur untuk mengetahui mampukah perusahaan mengembalikan modal yang 
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telah dipinjamkan. Tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan akan 

memberikan kepercayaan kepada publik terutama calon investor dan kreditur 

karena penyampaian laporan keuangan merupakan bentuk media komunikasi 

untuk menginformasikan pengukuran tentang sumber daya dan hasil kinerja 

perusahaan. 

Di Indonesia, penyampaian laporan keuangan harus sesuai Standar 

Akuntansi Keuangan serta sudah diaudit dari kantor akuntan publik yang tercatat 

di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Mendaftarkan perusahaan ke BEI 

wajib menyajikan laporan keuangan tepat pada waktunya. Berdasarkan Keputusan 

Ketua Bapepam-LK pada 5 Juli 2011 Peraturan No.: KEP-346/BL/2011 dengan 

lampiran No. X.K.2 perihal Penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan berisikan 

mengenai perusahaan go public yang sudah efektif terdaftar wajib melakukan 

pelaporan keuangan tahunan kepada Ketua Bapepam-LK paling lama adalah 90 

hari setelah tutup buku di akhir tahun. Tepat waktu dalam menyajikan laporan 

keuangan mempermudah Bapepam-LK dalam melakukan pengawasan dan lebih 

efektifnya ketersediaan informasi bagi investor ataupun kreditur untuk 

memperjualbelikan saham atau peminjaman modal sebagai pondasi dalam 

menganalisis dan mempertimbangan pengambilan keputusan. 

Berdasarkan Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Tengah 

Tahunan yang Berakhir per 31 Desember 2018, No.: Peng-LK-

00016/BEI.PP1/08-2018, Peng-LK-00014/BEI.PP2/08-2018, Peng-LK-

00026/BEI.PP3/08-2018 hingga 31 Juli 2018 ada 632 perusahaan wajib 

menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2018. Namun hanya 519 perusahaan 
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yang sudah melaporkan dan masih ada 113 perusahaan yang belum melaporkan 

data keuangannya per 30 Juni 2018.  

Pemantauan BEI hingga tanggal 29 Juni 2019 tercatat beberapa perusahaan 

yang belum melakukan penyampaian laporan keuangan per 31 Desember 2018 

dan/belum membayar denda keterlambatan menyampaikan laporan keuangan. 

Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 

Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, PT 

Bakrieland Development Tbk, PT Golden Plantation Tbk, PT Sugyh Energy Tbk, 

PT Sigmagold, Inti Perkasa Tbk, PT Cakra Mineral Tbk, PT Evergreen Inveco 

Tbk dan PT Nipress Tbk. Data tersebut berdasarkan Pengumuman Penyampaian 

Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2018, No.: Peng-

SPT-00011/BEI.PP1/07-2019, Peng-SPT-00006/BEI.PP2/07-2019, Peng-SPT-

00008/BEI.PP3/07-2019. 

Bursa Efek Indonesia memberi kelonggaran 2 bulan dari batas waktu 

penyampaian laporan keuangan per 31 Desember 2019, akibat dari dampak yang 

ditimbulkan virus korona di Indonesia sesuai dengan Keputusan Direksi BEI 

Nomor : Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020. Berdasarkan 

Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 

Desember 2019, No.: Peng-LK-00003/BEI.PP1/06-2020, Peng-LK-

00003/BEI.PP2/06-2020, Peng-LK-00004/BEI.PP3/06-2020, pemantauan Bursa 

Efek Indonesia hingga 2 Juni 2020 tercatat total perusahaan yang terdaftar 

termasuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) ada 792 perusahaan, dengan rincian 

751 yang wajib menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2019, 8 
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perusahaan tercatat memiliki tahun yang berbeda dan 33 tidak wajib 

menyampaikan laporan keuangan. Dari 751 perusahaan, hanya 687 perusahaan 

yang telah melaporkan data keuangan dan masih ada 64 perusahaan yang belum 

melaporkan data keuangannya per 31 Desember 2019. Dari data di atas, dapat 

dibuktikan bahwa beberapa perusahaan publik masih lalai dalam menyajikan 

laporan keuangan baik triwulan maupun tahunan, sedangkan dari sisi lain masih 

banyak pihak yang sangat memerlukan laporan keuangan secepat mungkin atau 

tidak terlambat dalam penyampaian laporan keuangan karena pasar modal terus 

berubah setiap waktunya secara dinamis.  

Bilamana laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu akan menyebabkan 

masalah, seperti tidak ada investor yang mau menanamkan modal atau membeli 

saham perusahaan tersebut karena tidak bisa menganalisa apakah perusahaan 

tersebut dapat memberikan keuntungan di masa depan atau investor akan berpikir 

bahwa perusahaan tersebut merugi sehingga belum menyampaikan laporan 

keuangannya. Informasi keuangan yang tidak tepat waktu akan menjadi tidak 

efesien akibat telah kadaluarsa. Manfaat yang terkandung dalam informasi 

keuangan menjadi semakin berkurang karena adanya penundaan pelaporan. 

Perusahaan yang pelaporan keuangannya terlambat, maka akan ada sanksi yang 

harus dikenakan baik administrasi atau denda sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Sanksi ini dilakukan agar perusahaan dapat memberikan informasi secara 

tepat waktu dan tidak melakukan kelalaian. Itu adalah bukti pembuat aturan tidak 

main-main dalam peraturan yang dikeluarkan. 
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Sebelumnya sudah beraneka ragam penelitian tentang faktor-faktor yang 

mampu mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, 

contohnya seperti profitabilitas dan likuiditas. Profitabilitas dapat 

menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam menuai laba dengan melihat 

tingkat penjualan, aktiva dan kapital. Profitabilitas yang tinggi akan memikat 

banyak investor untuk menanamkan saham. Sebaliknya profitabilitas yang rendah 

akan membuat investor ragu untuk berinvestasi. Likuiditas dapat menggambarkan 

kemampuan perusahaan melunasi utang lancarnya dengan memandang aktiva 

lancar terhadap utang lancar perusahaan. Likuiditas yang tinggi akan membuat 

kreditur merasa aman dalam meminjamkan modal, karena perusahaan dapat 

melunasi utang jangka pendeknya. Sebaliknya likuiditas yang rendah akan 

membuat kreditur ragu dalam meminjamkan modal, karena dianggap tidak 

mampu dalam mengembalikan modal yang telah dipinjamkan kepada perusahaan. 

Jadi profitabilitas lebih mengarah kepada daya tarik investor untuk berinvestasi 

dan likuiditas mengarah daya tarik peminjaman modal dari kreditur. Profitabilitas 

dan likuiditas yang tinggi akan memudahkan perusahaan dalam kegiatan 

operasional, sedangkan profitabilitas dan likuiditas yang rendah menandakan 

kenegatifan sehingga dalam waktu penyampaikan laporan keuangan pun 

cenderung tidak tepat. 

Dalam penelitian (Azizah, Nurcholisah, & Nurhayati, 2016), dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Tingkat Likuiditas Terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness) pada Perusahaan 

Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014”. Dengan 
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hasil penelitian, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan, namun likuiditas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Berbeda dengan penelitian di atas, (Nurmiati, 2016) yang berjudul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan” memperoleh 

kesimpulan bahwa variabel ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan 

profitabilitas secara masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun untuk variabel leverage dan 

likuiditas secara masing-masing berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Pada penelitian dari (Pinto & Handayani, 2016) yang bertajuk “Analisis 

Faktor –Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan” menunjukkan hasil yang berlainan dengan dua penelitian 

yang telah dipaparkan di atas di mana variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, 

dan opini audit secara masing-masing tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan 

reputasi kantor akuntan publik secara masing-masing berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Profitabilitas dan likuiditas merupakan faktor penting dalam penentuan 

suatu perusahaan termasuk sehat atau tidak sehat, sehingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui apakah profitabilitas dan likuiditas dapat mempengaruhi ketepatan 

waktu penyajian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur dengan 

mengambil judul: 
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“Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di BEI” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berlandaskan penjabaran di atas alhasil identifikasi masalah yang terjadi, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Lebih dari satu dua perusahaan yang masih terlambat dalam menyajikan 

laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia. 

2. Adanya ketidaklengkapan laporan keuangan tahunan. 

3. Kurang relevan dan kurang berkualitas laporan keuangan akibat tidak tepat 

waktu. 

1.3. Batasan Masalah 

Penguraian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam 

penyajian laporan keuangan sangat banyak. Oleh sebab itulah, peneliti membatasi 

penelitian hanya pada: 

1. Analisis profitabilitas yang diwakilkan dengan ROA (Return On Asset)  

2. Analisis likuiditas yang diwakilkan dengan CR (Current Ratio) 

3. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

4. Rentang waktu penelitian 2015-2019 

1.4. Rumusan Masalah 

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada latar belakang, penelitian ini 

merumuskan masalah untuk menganalisis profitabilitas dan likuiditas berupa 

pertanyaan, yaitu antara lain: 
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1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI periode 2015-2019? 

2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI periode 2015-2019? 

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI periode 

2015-2019? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di 

BEI periode 2015-2019. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI 

periode 2015-2019. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2015-2019. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Penulis mengharapkan manfaat teoritis bisa memberikan keuntungan bagi 

pihak yang akan menggunakan penelitian ini di masa depan, yaitu: 
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1. Bagi Penulis 

Dapat dipergunakan sebagai sarana prasana dalam latihan dan 

mendistribusikan ilmu pengetahuan atau wawasan yang telah diperoleh pada 

saat perkuliahan dengan praktik di lapangan guna memperbanyak ilmu 

pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait sebagai penyelesaian tugas 

akhir. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat memberikan bantuan berupa wawasan yang lebih luas dalam 

penelitian mengenai profitabilitas dan likuiditas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan di BEI dan studi komparatif bagi peneliti 

yang ingin mendalami masalah ini. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Penulis juga berharap penelitian ini bermanfaat secara praktis dan bisa 

dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, yaitu: 

1. Bagi Universitas Putera Batam 

Dapat menambah bahan materi pembelajaran perkuliahan khususnya prodi 

akuntansi mengenai profitabilitas dan likuiditas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. 

2. Bagi Pihak Internal Perusahaan 

Diharapkan adanya penelitian seperti ini, bisa menyumbangkan atau 

mendistribusikan informasi kepada manajemen perusahaan mengenai 

profitabilitas dan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 
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keuangan, sehingga dapat menjadi pondasi dalam menetapkan keputusan 

pengambilan keputusan dan kebijakan saham, serta mengingatkan bahwa 

pentingnya disiplin tepat waktu, sehingga penelitian seperti ini menjadi 

sarana untuk mendulang inspirasi positif kreatif yang berdampak baik. 

3. Bagi Pihak Ekstenal Perusahaan 

Khususnya untuk investor dan kreditur, mampu menjadikan penelitian 

sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi pada perusahaan publik di 

BEI dan tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan untuk 

menginvestasikan modalnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Dasar Penelitian 

2.1.1. Ketepatan Waktu Penyampaian 

Ketepatan waktu adalah satu dari banyak metode untuk menafsirkan 

keterbukaan dan karakteristik pelaporan keuangan (Janrosl & Prima, 2018). 

Kualitas informasi keuangan yang dilaporkan berhubungan dengan frekuensi 

waktu antartanggal perusahaan melaporkan dengan diumumkannya informasi 

keuangan kepada publik. Perusahaan ditafsirkan tepat waktu dengan syarat paling 

lambat melaporkan laporan keuangan pada 31 Maret (Keputusan Ketua Bapepam-

LK, 2011) Laporan keuangan memiliki ciri khas yang berguna bagi para 

pemakainya, sehingga harus mempunyai 4 karakteristik kualitatif yaitu mudah 

dimengerti, kerelevanan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Memperoleh 

informasi yang berkualitas, tidaklah mudah dan banyak masalah yang terjadi, 

seperti dari segi waktu. Hal yang mempengaruhi manajemen dalam menanggapi 

setiap peristiwa dan masalah yang terjadi adalah ketepatan waktu. Suatu informasi 

laporan keuangan tidak diterima pada waktu yang tepat akan mengakibatkan 

hilangnya nilai dan kualitas yang akan mempengaruhi keputusan informasi. 

Seorang manajer atau pihak yang berkepentingan dapat menanggapi atau 

merespon suatu peristiwa yang tidak pasti dalam lingkup kerja dengan menerima 

informasi laporan keuangan tepat pada waktunya, sehingga dapat membuat 

rencana bagaimana perusahaan akan berjalan lebih baik kedepannya.. 
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2.1.2. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas atau rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan mencetak laba, (Hartono, 2018). Profitabilitas 

menggambarkan mengenai kepiawaian suatu entitas memperoleh laba dalam 

jangka waktu tertentu. Profitabilitas tinggi menandakan kapabilitas perusahaan 

untuk menghasilkan laba besar. Sebaliknya profitabilitas yang rendah akan 

membuat para investor menarik modal yang telah diinvestasikan kepada 

perusahaan karena dianggap tidak akan memberikan keuntungan yang cukup 

besar. Investor biasanya memerlukan rasio profitabilitas untuk menafsirkan 

seberapa besar jumlah keuntungan dari hasil investasi yang akan dituai 

berdasarkan tingkatan penggunaan aktiva dan sumber daya lain serta 

memperlihatkan seberapa besar tingkat keefektifan dan efesiensi perusahaan. 

Efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dapat tergambar dari unsur-

unsur laporan keuangan dengan melihat profitabilitas suatu perusahaan (Utami, 

2020). Tingginya nilai profitabilitas menandakan kondisi perusahaan terlihat 

cukup baik karena melambangkan tingginya tingkat laba dan efisiensi perusahaan. 

Dengan demikian, menganalis tren industri dibutuhkan untuk membuat 

kesimpulan mengenai tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dapat 

menunjukkan hasil kinerja dari seluruh keputusan yang dilakukan manajemen 

baik bagian keuangan maupun operasional yang di mana sistem kas kecil pun ikut 

terpengaruh. 
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2.1.3. Likuditas 

Likuiditas menggambarkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam 

melunasi utang lancarnya, seperti utang usaha, utang pajak, utang dividen, dan 

lain-lain menggunakan aset lancar (Haryanto, 2021). Menurut (Eprilia & Siregar, 

2020), rasio likuiditas digambarkan dengan berapa kali utang jangka pendek 

perusahaan dapat ditutupi dengan kas ataupun aset lancar lainnya. Tingginya 

tingkat likuiditas akan membuat semakin lancar kinerja perusahaan karena 

perusahaan akan memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan dukungan 

dari banyak pihak, mulai dari lembaga keuangan (bank), kreditur, pemasok 

(supplier), dan pihak lainnya. Dengan mempertahankan atau meningkatkan 

likuiditas akan membuat berbagai pihak baik internal mau non-internal lebih 

percaya kepada perusahaan. Likuiditas yang rendah menandakan kinerja 

perusahaan kurang bagus. Dengan tingkat likuiditas yang semakin menurun, akan 

membuat berbagai pihak takut meminjamkan modal karena berasumsi perusahaan 

tidak mampu mengembalikan modal. Likuiditas yang dari waktu ke waktu 

semakin rendah rentan dengan kebangkrutan. 

Menurut (Abisgajian, 2020), berikut beberapa fungsi likuiditas bagi suatu 

perusahaan yaitu : 

1. Likuiditas sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis 

operasional perusahaan setiap hari. 

2. Likuiditas sebagai cadangan sumber dana apabila secara mendadak 

perusahan membutuhkan dana. 
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3. Likuiditas sebagai daya tarik nasabah seperti lembaga keuangan (bank) yang 

ingin meminjamkan dana kepada perusahaan. 

4. Likuiditas sebagai poin yang menentukan tingkat keelastisan perusahaan 

dalam memperoleh persetujuan investasi maupun usaha yang 

menguntungkan. 

2.1.4. Laporan Keuangan 

Menggambarkan performa perusahaan dibutuhkan sebuah media untuk 

mengetahui sejauh mana perusahaan berjalan, apakah membaik atau memburuk. 

Dalam perusahaan media tersebut disebut dengan laporan keuangan yang 

merupakan informasi yang mencatat keuangan suatu perusaahaan dalam periode 

waktu tertentu. Laporan keuangan berisi 5 macam data keuangan yaitu, laba rugi, 

neraca, perubahan modal, aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan (Eoshit, 

2020). 

Menurut (Dr. Mamduh M. Hanafi & Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., 2016), 

laporan laba rugi memuat unsur pendapatan dan beban suatu perusahaan yang bila 

diakumulasikan akan memperoleh angka berapa laba bersih perusahaan dalam 

periode waktu tertentu, apakah laba atau rugi. Neraca memuat unsur aset, 

kewajiban dan modal yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam 

periode waktu tertentu. Laporan perubahan modal berisikan mengenai modal awal, 

laba bersih, prive atau deviden, dan modal akhir yang menunjukan perubahan 

modal perusahaan, apakah mengalami pertambahan modal atau pengurangan 

modal pada periode waktu akuntansi tertentu. Laporan aliran kas terdiri dari unsur 

kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan dalam periode waktu 
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tertentu yang menunjukkan pemasukan dan pengeluaran, seperti dari pembayaran 

piutang, penjualan tunai, bayar utang, beban dan lain-lain. Catatan atas laporan 

keuangan memberikan rincian dari isi laporan keuangan periode waktu tertentu, 

sehingga yang membaca atau menganalisis mengetahui hal-hal yang terkaitan 

dalam laporan keuangan bersumber dari mana. 

Menurut (Priharto, 2020), laporan keuangan memiliki beberapa fungsi, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Memberikan bahan informasi yang diperlukan bagi pemakai laporan 

keuangan. 

Telah diketahui sebelumnya bahwa laporan keuangan memberikan 

informasi keuangan yang sudah disusun dengan lebih rapi sehingga mudah 

saat memahaminya. Laporan keuangan akan menjelaskan bagaimana posisi 

keuangan perusahaan, berupa harta, utang dan modal yang dimiliki 

perusahaan, kemana uang disitribusikan, lalu apakah perusahaan mengalami 

untung atau rugi dalam periode waktu tertentu. 

2. Sebuah bentuk alat pertanggungjawaban bagi manajemen perusahaan  

Pihak yang membuat laporan keuangan adalah manajemen perusahaan. 

Mereka memasukkan berbagai transaksi yang terjadi, seperti penjualan, 

pembelian, beban, masuk keluarnya uang tunai maupun tidak tunai, dan 

lainnya sesuai dengan akun masing-masing. Setelah semua kegiatan 

transaksi dikumpulkan menjadi satu sesuai dengan periode waktu tertentu, 

maka hasilnya adalah laporan keuangan berupa angka-angka transaksi 

sebelumnya. Setelah berbentuk laporan keuangan yang mudah dilihat maka 
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akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk memeriksa 

kehandalan data informasi. Itulah sebabnya mengapa laporan keuangan alat 

atau media pertanggungjawaban manajemen, karena mereka yang membuat 

dan menjadikannya sebagai komunikasi untuk pihak yang memerlukan 

laporan tersebut.  

3. Menjadi bahan untuk mengevaluasi keuangan perusahaan pengambilan 

keputusan. 

Di perusahaan yang membuat laporan keuangan adalah bagian manajemen 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan dapat menjadi bahan evaluasi 

pengambilan keputusan dan menjadi patokan apakah perusahaan telah 

sesuai dengan tujuan. Apabila telah mengetahui jawabannya maka pihak 

manajemen dapat membuat keputusan, seperti perbaikan cara kerja, 

menaikan target di periode berikutnya atau membuat rencana baru apabila 

tujuan sebelumnya tidak tercapai. Intinya memudahkan pihak manajemen 

dalam melihat keadaan saat ini dan memprediksi langkah apa yang harus 

dilakukan di masa mendatang. Bagi pemegang saham, laporan keuangan 

dapat menjadi bahan perbandingan dengan perusahaan lain dan menganalisa 

hasil kerja perusahaan apakah semakin menguntungkan atau merugikan, 

sehingga pemegang saham dapat memutuskan menambah, mengurangi, atau 

bahkan tidak ingin berinvestasi lagi di perusahaan tersebut. Bagi pemberi 

kredit, laporan keuangan berguna untuk memperlihatkan apakah perusahaan 

mampu membayar modal yang telah dipinjamkan sesuai dengan bunga dan 

waktu yang telah ditentukan.  
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2.1.5. Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan lebih kearah memberikan informasi laporan keuangan 

bagi pihak berkepentingan (Cerdasco, 2020). Pelaporan keuangan tidak cuma 

berisi informasi laporan keuangan, tetapi memuat juga tentang kaidah teknik 

penyediaan informasi keuangan dan cara mengkomunikasikan informasi yang 

berkaitan. Pelaporan keuangan dapat memberikan sebuah informasi baik secara 

langsung atau tidak langsung. Contohnya, laporan keuangan tahunan di dalamnya 

terdapat informasi mengenai penghasilan perusahaan, jumlah saldo akun tertentu 

dalam beberapa periode, dan informasi nonkeuangan seperti produk apa yang 

dijual dan siapa saja direksi perusahaan tersebut.  

Menurut (Dr. Mamduh M. Hanafi & Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., 2016), 

pelaporan keuangan memiliki tujuan yang diawali dari yang paling umum hingga 

ke yang lebih spesifik. Tujuan umum pelaporan keuangan terbagi menjadi 6 yaitu : 

a. Memanfaatkan informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

b. Memanfaatkan informasi laporan keuangan untuk memperhitungkan aliran 

kas pemakaian eksternal 

c. Memanfaatkan informasi laporan keuangan untuk memperhitungkan aliran 

kas perusahaan 

d. Menginformasikan tentang sumber daya ekonomi dan pengklaiman dari 

sumber daya tersebut 

e. Menginformasikan tentang pendapatan dan komponen-komponennya 

f. Menginformasikan tentang aliran kas 
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Tujuan pelaporan keuangan yang spesifik terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 

a. Menginformasikan tentang aset, utang, dan modal. 

b. Menginformasikan tentang laba rugi konprehensif. 

c. Menginformasikan tentang aliran kas. 

Pelaporan keuangan bukan merupakan proses akhir, karena pelaporan 

keuangan dapat memberikan informasi yang dipergunakan untuk mengambil 

keputusan baik dibidang bisnis maupun ekonomi. Lingkungan juga dapat 

mempengaruhi pelaporan keuangan, seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan 

politik, oleh sebab itu pelaporan keuangan tidaklah bersifat kekal. Selain 

lingkungan, pelaporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik dan 

terbatasnya informasi yang diperoleh. Pelaporan keuangan yang tersaji mungkin 

dapat membantu bagi pihak yang ingin memprediksi nilai suatu perusahaan, oleh 

karena itu pelaporan keuangan tidaklah ditafsirkan secara langsung untuk 

mengukur nilai suatu perusahaan. 

2.1.6. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan adalah proses yang dilakukan dengan banyak 

pertimbangan untuk membantu evaluasi keuangan dan kinerja perusahaan masa 

lalu dan saat ini, sasaran utamanya adalah memperkirakan atau memprekdisi 

peristiwa yang paling berkemungkinan terjadi di masa depan, (Kariyoto, 2017). 

Analisis laporan keuangan adalah bentuk dari suatu proses pembedahan laporan 

keuangan sehingga mendapat maksud dan pemahaman mengenai informasi 

laporan keuangan berdasarkan telaah unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. (Dr. 

Mamduh M. Hanafi & Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., 2016). Analisis laporan 
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keuangan berkaitan dengan telaah hubungan antarakun yang bersangkutan atau 

kecenderungan untuk memperhatikan situasi kondisi posisi keuangan dan 

kemajuan usaha yang bertautan. Seiring dengan adanya analisis laporan keuangan 

diharap bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan. 

Diperoleh kesimpulan dari beberapa pengertian tersebut, analisis laporan 

keuangan adalah saluran yang bisa dipergunakan untuk menelaah situasi atau 

keadaan posisi keuangan perusahaan dan menilai kinerja suatu perusahaan baik 

secara internal ataupun eksternal. Dengan adanya analisis laporan keuangan 

memudahkan manajemen dalam mengetahui di mana letak kelemahan dan 

kekuatan perusahaan, sehingga dapat mengambil keputusan yang logis untuk 

memperbaiki dan menggapai tujuan dari perusahaan. Analisis laporan keuangan 

dapat mengurangi ketergantungan menebak-nebak, mengintuisi dan firasat yang 

tidak pasti dalam mengambil keputusan. 

2.1.7. Perusahaan Manufaktur 

Menurut (Heri, 2020), pengertian perusahaan manufaktur berdasarkan teknis 

yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan bahan baku mentah 

melalui proses kimia dan fisika untuk membuat suatu produk atau barang jadi, 

sehingga bentuk, sifat dan tampilannya pun berubah. Sedangkan pengertian 

manufaktur berdasarkan segi ekonomi yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan 

transformasi bahan baku mentah menjadi suatu produk atau barang jadi yang 

memiliki bentuk dan nilai jual. 
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Menurut (Priharto, 2019), perusahaan manufaktur merupakan salah satu 

jenis suatu badan usaha yang mempunyai perbedaan dengan perusahaan jasa 

maupun perusahaan dagang yaitu pekerjaan yang dilakukan menggunakan mesin 

peralatan dan sumber daya manusia tertentu. Perbedaan lainnya adalah pada 

proses pekerjaan, perusahaan manufaktur mempunyai ciri khas khusus yaitu 

mengubah bahan baku mentah menjadi suatu barang yang siap dipakai dan 

memiliki nilai jual yang lebih besar. Perusahaan manufaktur memiliki SOP 

(Standar Operasional Prosedur) yang harus ditaati oleh karyawan, karena ini 

merupakan bagian dari proses dan tahapan kegiatan produksi. Tempat yang 

digunakan perusahaan manufaktur untuk melakukan kegiatan produksi mengolah 

bahan baku mentah sering disebut dengan pabrik.  

2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini peneliti menguraikan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

oleh penelitian sebelumnya dengan beragam judul penelitian, peneliti yang beda-

beda dan tahun yang berbeda pula. Penelitan terdahulu ini ada yang menggunakan 

Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris. Secara singkat penelitian terterdapat 

dahulu ini memperlihatkan hasil penelitan dengan variabel yang dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan maupun variabel 

yang tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu yang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini, sehingga mempermudah dalam pembacaannya. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis, 

Tahun, ISSN 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. 

(Aprianti, 

2017) 

Analisis 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitability, 

dan Debt 

Equity Ratio 

Terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

Variabel 

Independen : 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitability, 

dan Debt 

Equity Ratio 

1. Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan 

waktu pelaporan 

keuangan 

p-ISSN: 

2541-1691 

2. Profitability, 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

 

Variabel 

Dependen : 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

3. Debt to equity ratio 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

4. Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan debt 

to equity ratio secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

2. 
(Lumbantoruan 

& Siahaan, 

2018) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan, 

Reputasi KAP, 

dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

Pada 

Perusahaan 

Otomotif dan 

Komponen 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Variabel 

Independen : 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan, 

Reputasi KAP 

dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

1. Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

ISSN.: 

2550-0414 

2. Likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

 

3. Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan 

waktu pelaporan 

keuangan 

4. Umur perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan 

waktu pelaporan 

keuangan 

Variabel 
Dependen : 

Ketepatan 

Waktu 

5. Reputasi KAP tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 
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Indonesia 

Periode 2012-

2016 

Pelaporan 

Keuangan 

6. Kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

7. Profitabilitas, 

likuiditas, ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, reputasi 

KAP, dan kepemilikan 

manajerial secara 

simultan tidak 

mempengaruhi 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

3. 

(Valentina & 

Gayatri, 2018) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Struktur 

Kepemilikan, 

Leverage, dan 

Umur 

Perusahaan 

Pada 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

Variabel 

Independen : 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Struktur 

Kepemilikan, 

Leverage, dan 

Umur 

Perusahaan 

1. Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

perusahaan 

ISSN: 

2302-8556 

2. Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap ketepatan 

waktu pelaporan 

keuangan perusahaan 

 

3. Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh 

berpengaruh positif 

terhadap ketepatan 

waktu pelaporan 

keuangan perusahaan 

Variabel 

Dependen : 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

4. Leverage tidak 

berpengaruh positif 

terhadap ketepatan 

waktu pelaporan 

keuangan perusahaan 

5. Umur perusahaan 

berpengaruh 

berpengaruh positif 

terhadap ketepatan 

waktu pelaporan 

keuangan 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan bisa juga disebut dengan laporan akuntansi adalah hasil 

produk akhir dari siklus proses pencatatan dan ikhtisar transaksi perusahaan yang 

terjadi (S.E., M.Si., RSA., CRP, 2015). Laporan keuangan adalah satu dari 

banyaknya media yang dipergunakan untuk menginformasikan data keuangan 

kepada pihak yang memiliki kepentingan  dalam mempertimbangkan proses 

pengambilan keputusan yang tepat. Laporan akuntansi adalah bentuk tanggung 

jawab dari pihak manajemen  perusahaan atas pengelolaan sumber daya 

perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan dengan maksimal dengan syarat 

penyampaian laporan keuangan harus tepat pada waktunya, sehingga nilai 

manfaat yang terkandung dalam laporan keuangan masih tetap terjaga kualitasnya. 

Laporan keuangan disampaikan tepat waktu akan memberikan pengaruh 

pada kemampuan pengambilan keputusan dan juga mempengaruhi pesan yang 

diterima oleh bagian yang bersangkutan. Laporan keuangan semestinya 

disampaikan pada periode waktu yang tepat, karena di dalamnya memiliki 

informasi yang penting, sehingga apabila tidak tersampaikan secara tepat waktu 

akan mengakibatkan kehilangan nilai atau berkurangnya informasi yang 

terkandung di dalamnya dan hal tersebut akan menyebabkan kualitas pengambilan 

keputusan kurang efisien dan kurang relevan. 

Profitabilitas merupakan gambaran kapabilitas perusahaan secara 

menyeluruh dalam memperoleh profit dari semua aktiva yang dipunyai oleh 

perusahaan (Utami, 2020). Profitabilitas adalah salah satu dari banyaknya 

indikator untuk menganalisis kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. 
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Profitabilitas  tinggi adalah berita baik yang artinya perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan dan menyebabkan kecenderungan laporan keuangan 

akan tersampaikan tepat pada waktunya. Sedangkan, profitabilitas rendah berarti 

terkandung berita buruk di dalamnya, karena perusahaan tidak dapat 

menghasilkan laba besar dan ini akan mengurangi jumlah investor yang ingin 

berinvestasi. Kabar buruk menyebabkan kecenderungan perusahaan terlambat 

dalam menyajikan laporan keuangnya kepada Bapepam dengan meminta auditor 

mengulur waktu penyampaian laporan keuangan. 

Likuiditas menggambarkan seberapa mampu sebuah perusahaan dapat 

melunasi utang lancarnya dengan melihat aktiva lancar (Utami, 2020a). Kondisi 

likuiditas tinggi adalah kabar gembira dikarenakan akan menyebabkan 

kecenderungan perusahaan menyajikan laporan keuangan tepat pada waktunya 

dan tidak mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Likuiditas yang tinggi 

mempermudah perusahaan dalam menarik kreditur dalam meminjamkan modal 

usaha. Sedangkan likuiditas yang rendah mencerminkan perusahaan tidak mampu 

membayar kewajiban pokok maupun bunga. Kesulitan dalam bidang keuangan 

perusahaan mengindikasikan kecenderungan penundaan penyampaian laporan 

keuangan. Oleh karena hal tersebut, kabar buruk dapat mempengaruhi keadaan 

perusahaan di pandangan masyarakat akibat kurang efektif dan kadaluarsanya 

pesan yang tertera pada laporan keuangan untuk pengambilan keputusan di masa 

depan.  
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Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Dilihat dari kerangka penelitian di atas dapat disimpulkan hipotesis 

penelitian akan membuktikan apakah profitabilitas dan likuiditas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sehingga diperoleh 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

Ha : Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

2. Ho : Likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

Ha : Likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

3. Ho : Profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

Ha : profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Dilihat dari pendekatan penelitian terdiri 2 jenis yaitu pendekatan kuantitatif 

dan pendekatan kualitatif (Azzuracie, 2013). Dilihat dari tingkat kedalaman 

penelitian terbagi menjadi 2 jenis yaitu penelitian deskriptif (fakta disajikan secara 

sistematis) dan penelitian inferensial (menguji hipotesis dan hubungan variabel) 

(Anwar, 2011). Berdasarkan karakteristiknya penelitian ini termasuk tipe 

penelitian quantitative descriptive, di mana penelitian ini menjelaskan seberapa 

besar pengaruh yang terjadi pada suatu variabel dan ditunjukkan berupa angka 

dengan mengumpulkan data pendukung serta hal yang diperlukan atau berkaitan 

dengan penelitian, lalu dilakukan penganalisisan. Pengujian data ini untuk 

menganalisis pengaruh dari profitabilitas dan likuiditas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. 

 

 Gambar 3.1 Desain Penelitian

Mengenal Data 

Mengumpulkan Data 

Mengolah Data 

Hasil & Kesimpulan 
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3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Operasional variabel ialah segala sesuatu dalam berbagai bentuk yang 

ditentukan peneliti sebagai sesuatu yang diterapkan untuk mencari informasi, 

dipelajari lebih dalam, dan ditarik keseimpulan berdasarkan yang diteliti (Sugiono, 

2017). Operasional variabel adalah penguraian batas variabel yang akan diteliti 

atau mengenai bagaimana variabel pada suatu penelitian diukur. Definisi 

operasional variabel meliputi variabel indenpenden dan variabel denpenden. 

3.2.1. Variabel Independen 

Variabel independen bisa juga disebut dengan variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau 

munculnya variabel dependen, (Sugiono, 2017). Pada penelitian ini, variabel 

bebasnya berjumlah 2 yaitu : 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas memberikan sketsa tentang kinerja perusahaan dalam 

memperoleh profit dengan menghubungkan total aset atau modal. Rasio 

profitabilitas atau rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan mencetak laba, (Hartono, 2018). Dari pengertian tersebut, terpapar 

jelas bahwa laba perusahaan adalah target utama dari hasil rasio profitabilitas. 

Pada penelitian ini, profitabilitas diwakilkan dengan memakai Return On Assets 

(ROA) yang dirumuskan seperti di bawah ini: 

 

Sumber : (Wardana, 2020) 
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2. Likuiditas 

Likuiditas memberikan sketsa tentang kinerja perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek pada saat habis tempo (Utami, 2020c). Likuiditas adalah 

alat yang dipergunakan untuk memperkirakan perusahaan dalam memenuhi utang 

lancarnya yang dihubungkan dengan aktiva lancar. Menurut (Eprilia & Siregar, 

2020), rasio likuiditas digambarkan dengan berapa kali utang jangka pendek 

perusahaan dapat ditutupi dengan kas ataupun aset lancar lainnya. Tingginya rasio 

likuiditas, maka semakin tinggi juga keamanan perusahaan dalam menjamin utang 

jangka pendeknya. Dalam penelitian ini, likuiditas diwakilkan menggunakan 

Current Ratio (CR) yang dirumuskan seperti di bawah ini: 

 

Sumber : (Wardana, 2020) 

3.2.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau disebut juga dengan variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Sugiono, 

2017). Pada penelitian ini, variabel dependennya yaitu ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Pengukuran variabel dependen pada penelitian 

ini berlandaskan pada tanggal laporan auditor independen. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala dummy dengan kategori di mana perusahaan yang tepat 

waktu ditandai dengan angka 1 dan perusahaan yang tidak tepat waktu ditandai 

dengan angka 0 (Carolina & Tobing, 2019). Perusahaan ditafsirkan tepat waktu  

dengan syarat paling lambat melaporkan laporan keuangan pada 31 Maret setelah 
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tutup buku laporan akhir tahun dan perusahaan ditafsirkan tidak tepat waktu 

adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan lebih dari 90 hari atau 3 

bulan sejak tutup buku laporan akhir tahun (Keputusan Ketua Bapepam-LK, 

2011).  

Tabel 3.2 Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Profitabilitas (X1)      
           

          
 Rasio 

Likuiditas (X2)     
             

             
 Rasio 

Ketepatan Waktu (Y) 

Tanggal penerbitan laporan auditor 

independen (Paling lama 90 hari 

setelah tutup buku akhir tahun) 

Tepat waktu = 1 

Tidak tepat waktu = 0 

Dummy 

 

3.3. Populasi dan Pengambilan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi merupakan himpunan elemen yang memiliki karakteristik tertentu 

yang bisa dipergunakan untuk membuat sebuah kesimpulan, (Chandrarin, 2018). 

Pada penelitian ini, populasinya berjumlah 80 perusahaan yaitu perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019 yang dapat dilihat rinciannya pada lampiran. 

3.3.2. Sampel 

Sampel yaitu wakil dari sebagian total dari populasi yang sesuai dengan 

karakteristik tertentu (Sugiono, 2017). Pada penelitian ini, pemilihan sampel 

memakai metode purpose sampling yang didasarkan pada pertimbangan tertentu 

oleh pakar atau ahli, (Kuswanto, 2012). Berdasarkan dengan kriteria yang sudah 
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ditentukan, sampel penelitian berjumlah 25 perusahaan yang dapat dilihat pada 

lampiran dengan periode penelitian adalah 5 tahun, dengan demikian total data 

yang akan diteliti sebanyak 125 data. 

Kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti untuk pemilahan sampel yaitu 

seperti berikut ini: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

secara beruntun ada dalam periode tahun yang diteliti yaitu dari 2015-2019. 

2. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya secara 

beruntun dengan masa periode tahun yang diteliti yaitu dari 2015-2019. 

3. Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya memakai mata uang 

Rupiah. 

4. Perusahaan manufaktur yang mempunyai kelengkapan data pelaporan 

keuangan tahunan sesuai dengan varibel-variabel yang dibutuhkan oleh 

peneliti secara konsisten selama masa periode tahun yang diteliti yaitu dari 

2015-2019. 

Tabel 3.3 Proses Penyeleksian Sampel Berdasarkan Kriteria 

No. Keterangan Jumlah 

 Populasi 80 

1 Perusahaan Baru (19) 

2 Laporan Keuangan Tidak Lengkap Selama 5 Tahun (3) 

3 Mata uang USD  (15) 

4 Perusahaan yang Tidak Konsisten (18) 

 Sampel Bersih 25 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini, sumber data berasal dari data sekunder, yaitu jenis data 

yang terdapat pada sumber yang telah menyediakan (Chandrarin, 2018). Data 



32 

 

 

 

sekunder ini berupa laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen 

yang dapat ditemukan pada website BEI di www.idx.co.id. Pemilihan jenis data 

dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggabungkan data cross 

section (satu waktu) dan data time series (beberapa waktu secara beruntun). 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik mengumpulkan data pada penelitian ini, menggunakan metode 

dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara mencatatkan data 

yang akan diteliti di buku catatan, arsip dan lain-lain (Pendidikan dan Pengajaran, 

2017). Jadi metode dokumentasi, adalah proses memperoleh atau menggabungkan 

data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, lalu mempelajari data tersebut, 

dan terakhir melakukan pencatatan dan perhitungan untuk dilanjutkan ke tahap 

analisa . Data yang dimaksudkan berupa laporan keuangan tahunan dan laporan 

auditor independen perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2019. 

3.6. Teknik Analisis data 

Menurut (Sosiologis, 2018), teknik menganalisis data kuantitatif ini 

menggunakan alat statistik. Setelah data terkumpulkan, langkah selanjutnya 

mengolah angka-angka dengan menginput ke dalam aplikasi Statistical Package 

for Sosial Science atau disingkat SPSS untuk memperoleh hasil ouput berupa 

table yang setelah dianalisis akan menjawab hipotesis penelitian pada bab 

sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan analisis statistik 

deskriptif dan uji hipotesis. 
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3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Pada tahap ini berfungsi untuk memperlihatkan ilustrasi dan menilai 

karakter dari sebuah data sehingga mudah untuk dipahami (Rumus Statistik, 

2017). Data yang akan diolah adalah profitabilitas dan likuiditas terhadap 

ketepatan waktu, dengan karakteristik seperti jumlah data, nilai minimal 

(minimum), nilai maksimal (maximum), nilai rata-rata (mean), dan nilai standar 

deviasi (standard deviation) yang akan dilakukan pengolahan menggunakan 

aplikasi SPSS 25. 

3.6.2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan analisis statistik deskriptif maka tahap selanjutnya 

adalah uji hipotesis. Pada penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis 

regresi logistik (logistic regression). Menurut (Ghozali, 2005:9) dalam (Pinto & 

Handayani, 2016), regresi logistik ideal digunakan pada penelitian di mana 

variabel terikatnya bersifat kategori dan variabel bebasnya memiliki gabungan 

antara rasio dan kategori, sehingga regresi logistik cocok pada penelitan ini. Uji 

normalitas dalam analisis regresi logistik tidak diwajibkan, karena variabel bebas 

tidak wajib berdistribusi normal, linear, maupun mempunyai kesamaan pada 

setiap kelompok di dalam variabel. Uji heterokedastisitas juga tidak diperlukan 

yang artinya variabel terikat tidak memerlukan penilaian ketidaksamaan varian 

pada variabel bebas. 

3.6.2.1. Uji Kelayakan Model Regresi 

Menurut (Ghozali, 2016 : 329) dalam (Carolina & Tobing, 2019), uji 

kelayakan model regresi yang harus diperhatikan adalah pada bagian hasil output 
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SPSS dari Hosmer and Lemeshow, karena ini akan menunjukkan apakah data 

bersifat fit atau baik dan bisa digunakan untuk uji selanjutnya dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada perbedaan antara model yang diprediksi dengan model yang 

diamati. 

Ha : Ada perbedaan antara model yang diprediksi dengan model yang diamati. 

Dasar mengambil keputusan adalah dengan memperhatikan nilai 

signifikansi pada hasil output SPSS di tabel Hosmer and Lemeshow yaitu: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima. 

3.6.2.2. Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji keseluruhan model yang harus diperhatikan yaitu pada bagian angka -2 

Log Likelihood (LL) di awal Block 0 : Beginning Block dan pada bagian angka -2 

Log Likelihood (LL) di Block 1 : Method = Enter yang merupakan hasil output 

SPSS. Apabila terjadinya penurunan angka -2 Log Likelihood (LL) dari Block 0 ke 

Block 1, hal ini menunjukkan hasil model regresi yang diamati dalam penelitian 

ini bersifat fit atau baik sesuai dengan (Santoso, 2012 : 209) dalam (Carolina & 

Tobing, 2019). 

3.6.2.3. Uji Koefisien Regresi 

Uji koefisien regresi yang harus diperhatikan adalah pada bagian hasil 

output SPSS dari tabel Variables in the Equation di Block 1 : Method = Enter 

yang akan menunjukkan bahwa apakah variabel bebas secara masing-masing 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan dapat 
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melihat dari nilai signifikansi pada tabel Variables in the Equation di Block 1 : 

Method = Enter dengan hipotesis sesuai dengan penelitian (Nurmiati, 2016) 

sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima. 

Dalam penelitian ini, menggunakan model analisis regresi sehingga 

memperoleh hasil model persamaan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Ln = Atribut untuk menunjukkan probabilitas ketepatan waktu  

KW = Ketepatan Waktu 

ROA = Ukuran profitabilitas 

CR = Ukuran likuiditas 

e = Error 

3.6.2.4. Uji Simultan 

Uji simultan pada regresi logistik menggunakan Chi Square. Uji simultan 

yang harus diperhatikan adalah pada bagian hasil outpurt SPSS dari tabel 

Omnibus Tests of Model Coefficients, karena tabel ini menunjukkan pengaruh 

variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dalam 

penelitian ini, uji simultan berfungsi untuk menunjukkan apakah berpengaruhnya 

profitabilitas dan likuiditas secara simultan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan.  
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Dasar pengambilan keputusan berlandaskan pada probabilitas dengan 

memperhatikan nilai signifikansi pada hasil output SPSS di tabel Omnibus Tests 

of Model Coefficients sesuai dengan penelitian (Amina & Rahayu, 2019) yaitu: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima. 

3.6.2.5. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi atau dalam Bahasa Inggris “classification matrix”, dapat 

juga disebut dengan matriks prediksi. Matriks klasifikasi memuat berapa jumlah 

kasus yang berklasifikasi tepat dan berklasifikasi salah (misclassified). Kasus 

yang berklasifikasi tepat akan muncul pada diagonal matrik, tempat di mana 

kelompok prediksi dan kelompok sebenarnya sama. Dalam penelitian ini, matriks 

klasifikasi yang perlu diperhatikan adalah pada bagian hasil output SPSS dari 

Classification Table yang akan menunjukkan presentase prediksi ketepatan waktu 

perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan (Pinto & Handayani, 2016). 

3.6.2.6. Koefisien Determinasi 

Dalam regresi logistik, koefisien determinasi dapat diperoleh dari tabel 

Model Summary dengan memperhatikan nilai Nagelkerke R Square. Koefisien 

determinasi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Raharjo, 2019). Nilai koefisien determinasi ada diantara 

angka 0 dan 1, di mana nilai yang semakin dekat dengan angka satu maka 

semakin besar sumbangan variabel bebas terhadap terikat. Sebaliknya, semakin 

mendekati angka nol, maka datanya dianggap tidak cocok. Apabila nilai 

koefisiennya kecil maka variabel bebasnya belum cukup mampu mewakili sebab 
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akibat dari variabel terikatnya. Oleh karena itu, variabel terikat diduga 

dipengaruhi variabel bebas lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.1. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia berbasis di PT Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Kepulauan 

Riau, yang berkediaman di Kompleks Mahkota Raya Blok A No. 11 Batam 

Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. 

3.7.2. Jadwal Penelitian 

Penelitian membutuhkan waktu dan proses dalam memperoleh data dan 

informasi sehingga dapat dianasilis dengan memperoleh hasil penelitian dan 

kesimpulan. Waktu proses penelitian dilaksanakan selama 14 (empat belas) 

minggu atau 6 (enam) bulan.  

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 

2020 2021 

Sep Okt Nov Des Jan 

3 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 1 2 3 

1 Mengidentifikasi Masalah               

2 Mengajukan Judul                

3 Meninjauan Pustaka               

4 Mengurus Surat Izin Penelitian                

5 
Mengumpulkan Data & 

Melakukan Pengecekan Ulang 

              

6 Mengolah & Menguji Data               

7 Menganalisis & Menguraikan               

8 Menyimpulkan & Saran               


