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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2013 sampai 2014. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya, yaitu dengan menggunaka purposive sampling dapat 

diketahui dari perusahaan yang terdaftar di BEI terdapat 130 perusahaan 

untuk 2 tahun pengamatan yaitu tahun 2013-2014 yang memenuhi kriteria. 

Adapun prosedur pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Perusahaan Sampel 2 Tahun 

 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2013-2014. 

236 

 

2 Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan dengan menggunakan mata uang 

asing. 

(50) 

3 Perusahaan yang tidak menyajikan data yang 

lengkap selama masa penelitian. 

(56) 

Total perusahaan yang memenuhi kriteria (2 tahun) 130 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 
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B. Hasil Penelitian  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang kondisi data 

yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini menampilkan nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. 

Tabel 4.2 

      Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ROA 130 ,00 ,66 ,1088 ,10960 

SIZE 130 23,15 33,09 28,4083 1,78642 

AC 130 ,33 1,00 ,6642 ,09609 

OPINI 130 ,00 1,00 ,6077 ,49015 

Valid N 

(listwise) 
130         

  Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Tabel 4.2 memberikan gambaran variabel khususnya minimun, 

maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 130 sampel. Dari 130 sampel 

data tersebut diketahui nilai profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0,00, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,66 

dengan nilai rata-rata sebesar 0,1088 dengan standar deviasi sebesar 

0,10960.  

Nilai ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai minimum 

sebesar 23,15, sedangkan nilai maksimum sebesar 33,09, nilai rata-

rata sebesar 28,4083 dengan standar deviasi sebesar 1,78642. Nilai 

komite audit (AC) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,33, 

sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00, nilai rata-rata sebesar 0,6642 
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dengan standar deviasi sebesar 0,09609. Nilai ukuran opini audit 

(OPINI) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00, sedangkan nilai 

maksimum sebesar 1,00, nilai rata-rata sebesar 0,6077 dengan standar 

deviasi sebesar 0,49015.  

2. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Penilaian kelayakan model regresi bertujuan untuk menguji 

apakah model yang dihipotesiskan cocok dengan data observasi. 

Penilaian kelayakan model regresi ini dilihat dari Tabel Hosmer and 

Lemeshow pada Chi-square. Berdasarkan hasil pengujian yang 

dilakukan maka didapat nilai Chi-square dapat dilihat pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

Step Chi-square Df Sig. 

1 ,648 8 1,000 

 Sumber :Hasil pengolahan data 

  

Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa besarnya nilai Chi –

square sebesar 0,648 dengan nilai signifikansi sebesar 1,000 dimana 

1,000 > 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak (H0 diterima). Hal 

ini berarti model regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini layak 

dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang 

nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang 

diamati. 
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3. Menilai Keseluruhan Model ( Overall Model Fit) 

Untuk mengetahui apakah suatu model dikatakan fit atau tidak 

terhadap data maka dilakukan pengujian overall model fit. Statistik 

yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood, yaitu 

membandingkan nilai -2log likelihood pada awal (block number=0) 

dengan -2log likelihood pada akhir (block number=1). Berdasarkan 

hasil pengujian yang dilakukan maka dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

        Iteration History(a,b,c)  
 

Iteration 

  

-2 Log 

likelihood Coefficients 

 Constant 

Step 0 1 69,572 1,754 

  2 60,779 2,438 

  3 60,115 2,692 

  4 60,107 2,724 

   
  

  

  Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai -2log 

likelihood pada awal (block number=0) yaitu model memasukkan 

konstanta, diperoleh nilai sebesar 60,107. Pengujian pada -2log 

likelihood pada akhir (block number=1) dengan memasukan seluruh 

variabel independen mengalami penurunan menjadi 39,195. Hal ini 

berarti menunjukkan model regresi layak dan baik. 

4. Menguji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabilitas variabel-variabel independen maupun memperjelas 
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variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi 

logistik dapat dilihat pada nilai Nagalkarke R Square, dapat dilihat 

dalam Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Model Summary 

 

Step 

-2 Log 

likelihoo

d 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 39,195(a) ,149 ,401 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan nilai Nagelkerke R 

Square sebesar 0,401 yang berarti variabilitas variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen adalah sebesar 

40,1%, sisanya sebesar 59,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

5. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis koefisien regresi digunakan untuk menguji 

seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien regresi 

dapat ditentukan dengan menggunakan wald statistic dan nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas seperti terlihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

              Variables in the Equation 

 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

ROA 
-,941 2,896 ,106 1 ,745 ,390 

  SIZE ,224 ,248 ,812 1 ,367 1,251 

  AC -7,296 3,698 3,893 1 ,048 ,001 

  OPINI 19,382 4338,143 ,000 1 ,996 1,584 

  Constant ,629 7,236 ,008 1 ,931 1,876 

 Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian regresi logistik dengan 

tingkat signifikan 5%. Dari pengujian persamaan regresi logistik 

tersebut maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut : 

 

TIME = 0,629 - 0,941ROA + 0,224SIZE - 7,296AC + 

19,382OPINI + ε 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari keempat 

variabel independen, terdapat 1 variabel yang memiliki nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%). Variabel tersebut adalah 

komite audit (AC). Sedangkan variabel profitabilitas (ROA), ukuran 

perusahaan (SIZE), opini audit (OPINI) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penjelasan 

hasil pengujian dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Hipotesis Satu 

 Dari uji hipotesis pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai koefisien 

regresi sebesar -0,941 dengan nilai signifikan sebesar 0,745 > 

0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu ditolak. 



42 
 

Artinya variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

b. Uji Hipotesis Dua 

 Dari uji hipotesis pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,244 dengan nilai signifikan sebesar 0,367 > 

0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua ditolak. 

Artinya variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

c. Uji Hipotesis Tiga 

 Dari uji hipotesis pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

variabel komite audit (AC) menunjukkan nilai koefisien regresi 

sebesar -7,296 dengan nilai signifikan sebesar 0,048 < 0,05. 

Artinya dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga diterima. Nilai 

koefisien regresi menunjukkan bahwa arah negatif, artinya 

variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

d. Uji Hipotesis Empat 

 Dari uji hipotesis pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

variabel opini audit (OPINI) menunjukkan nilai koefisien regresi 

sebesar 19,382 dengan nilai signifikan sebesar 0,996 > 0,05. 

Artinya dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat ditolak. 
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Artinya variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 

 

C. Pembahasan 

1. Hipotesis Satu 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa 

angka pada variabel profitabilitas terhadap ketepatan waktu sebesar 

0,745 > 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifada 

(2007) dan Indrabudi (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan mengidentifikasikan bahwa 

keuntungan atau laba yang dicapai perusahaan tidak mempengaruhi 

tepat atau terlambatnya perusahaan dalam melaporkan laporan 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Ditolak 

H2 Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

Ditolak 

H3 Komite audit berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan 

Diterima 

H4 Opini audit berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Ditolak 
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keuangan. Adanya keuntungan tinggi yang dicapai oleh perusahaan 

tidak dapat dipastikan bahwa perusahaan yang memperoleh 

keuntungan dapat menyajikan laporan keuangannya secara tepat 

waktu. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi atau rendah sama-

sama ingin menyampaikan laporan keuangan tepat waktu tanpa 

melihat profitabilitas.  

2. Hipotesis Dua 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa 

angka pada variabel ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu 

sebesar 0,367 > 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari dan 

Syaiful (2008) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini 

disebabkan karena ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan total aset dan perusahaan yang tepat waktu maupun tidak tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tidak 

mempertimbangkan karakteristik sebuah perusahaan. Perusahaan 

besar maupun perusahaan kecil sama-sama ingin menyampaiakn 

laporan keuangan tepat waktu. Dalam hal ini perilaku investor tidak 

tepat jika memberikan tekanan pada perusahaan besar saja. 

 

 



45 
 

3. Hipotesis Tiga 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa 

angka pada variabel komite audit terhadap ketepatan waktu sebesar 

0,048 < 0,05 (5%) dan nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa 

arah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit 

berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Purwati (2006) dan Wijaya (2012) 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena 

komite audit tersebut bekerja tidak cukup baik, dan tidak jarang juga 

terdapat komite audit yang tidak berjalan dengan efektif atau pasif, 

sehingga tidak ada pihak yang mengawasi proses sebelum diauditnya 

laporan keuangan sampai selesai diauditnya laporan keuangan.  

4. Hipotesis Empat 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa 

angka pada variabel opini audit terhadap ketepatan waktu sebesar 

0,996 > 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel opini 

audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2008) yang 

menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Tidak adanya pengaruh disebabkan karena 

kebanyakan perusahaan memperoleh opini audit wajar dan wajar 

dengan kalimat penjelas. Meskipun sebagian besar opini audit yang 
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diperoleh merupakan opini audit yang wajar dan wajar dengan 

paragraf penjelas, tidak mempengaruhi perusahaan untuk 

menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Selain itu 

dapat terjadi karena opini auditor atas laporan keuangan yang disusun 

oleh pihak manajemen tidak mempengaruhi pihak manajemen untuk 

menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu atau tidak tepat 

waktu. 

 

 

 

 

 


