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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

 

4.1.  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan mengenai 

karakteristik dari masing-masing variabel penelitian sehingga dapat diperoleh 

gambaran secara umum tentang kondisi perusahaan yang diteliti. Dalam penelitian 

ini diperoleh data sebanyak 1535 observasi dengan periode waktu penelitian tahun 

2012 hingga 2016, dengan statistik deskriptif sebagai berikut. 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KKA 1535 0.2500 1.0000 0.6755 0.2368 
UKA 1535 2 8 3.1600 0.6060 
JRKA 1535 1 72 7.5900 7.3310 
IDK 1535 0.2000 1.0000 0.4295 0.1173 
UP 1535 10.2307 15.0165 12.4656 0.8147 
PROF 1535 -0.5072 0.8557 0.0626 0.0993 
SOLV 1535 0.0003 0.9846 0.5003 0.2439 

Valid N (listwise) 1535     

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel keahlian komite audit 

(KKA) memiliki nilai minimum 0,2500 dan nilai maksimum 1,0000. Hal ini 

menunjukkan bahwa kisaran nilai keahlian komite audit yang paling minimum 

adalah 0,2500 dan yang paling maksimum adalah 1,0000. Rata-rata nilai keahlian 

komite audit adalah 0,6755 dan standar deviasinya sebesar 0,2368. Artinya bahwa 

rata-rata persentase jumlah komite audit dengan keahlian finansial atau akuntansi 

terhadap jumlah total komite audit yang ada dalam susunan komite audit 
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perusahaan sampel sebesar 68%. Rata-rata persentase jumlah komite audit dengan 

keahlian finansial atau akuntansi terhadap jumlah total komite audit yang ada 

dalam susunan komite audit perusahaan sampel telah sesuai dengan Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) 

Nomor: Kep-643/Bl/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 

Komite Audit yang menyatakan bahwa anggota komite audit paling kurang satu di 

antara anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di 

bidang akuntansi atau keuangan. 

 Variabel ukuran komite audit (UKA) memiliki nilai minimum 2 dan nilai 

maksimum 8. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai ukuran komite audit yang 

paling minimum adalah 2 orang dan yang paling maksimum adalah 8 orang. Rata-

rata nilai ukuran komite audit adalah 3,1600 dan standar deviasinya sebesar 

0,6060. Artinya bahwa rata-rata jumlah komite audit dalam perusahaan sampel 

sebanyak 3 orang. Rata-rata jumlah komite audit dalam perusahaan sampel telah 

sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan 

Lembaga Keuangan (LK) Nomor: Kep-643/Bl/2012 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa komite audit 

paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris 

independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. 

 Variabel jumlah rapat komite audit (JRKA) memiliki nilai minimum 1 dan 

nilai maksimum 72. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai jumlah rapat komite 

audit yang paling minimum adalah 1 kali dan yang paling maksimum adalah 72 

kali dalam setahun. Rata-rata nilai jumlah rapat komite audit adalah 7,5900 dan 
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standar deviasinya sebesar 7,3310. Artinya bahwa rata-rata jumlah rapat yang 

diadakan komite audit dalam setahun sebanyak 7-8 kali dalam setahun. Rata-rata 

jumlah rapat yang diadakan komite audit dalam setahun telah sesuai dengan 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga 

Keuangan (LK) Nomor: Kep-643/Bl/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa komite Audit 

mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. 

 Variabel independensi dewan komisaris (IDK) memiliki nilai minimum 

0,2000 dan nilai maksimum 1,0000. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai 

independensi dewan komisaris yang paling minimum adalah 0,2000 dan yang 

paling maksimum adalah 1,0000. Rata-rata nilai independensi dewan komisaris 

adalah 0,4295 dan standar deviasinya sebesar 0,1173. Artinya bahwa rata-rata 

persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris 

yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel sebanyak 43%. 

Rata-rata persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total 

komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel telah 

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 

Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang 

menyatakan bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang 

anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% 

(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 

 Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai minimum 10,2307 dan 

nilai maksimum 15,0165. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai ukuran 
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perusahaan yang paling minimum adalah 10,2307 (Rp17.009.196.124) dan yang 

paling maksimum adalah 15,0165 (Rp1.038.706.009.000.000). Rata-rata nilai 

ukuran perusahaan adalah 12,4656 dan standar deviasinya sebesar 0,8147.  

 Variabel profitabilitas (PROF) memiliki nilai minimum -0,5072 dan nilai 

maksimum 0,8557. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai profitabilitas yang 

paling minimum adalah -0,5072 dan yang paling maksimum adalah 0,8557. Rata-

rata nilai profitabilitas adalah 0,0626 dan standar deviasinya sebesar 0,0993.  

 Variabel solvabilitas (SOLV) memiliki nilai minimum 0,0003 dan nilai 

maksimum 0,9846. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai solvabilitas yang 

paling minimum adalah 0,0003 dan yang paling maksimum adalah 0,9846. Rata-

rata nilai solvabilitas adalah 0,5003 dan standar deviasinya sebesar 0,2439.  

Tabel 4.2. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

TIME 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak tepat waktu 104 6.8 6.8 6.8 

Tepat waktu 1431 93.2 93.2 100.0 

Total 1535 100.0 100.0  

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

 Ketepatan waktu pelaporan keuangan (TIME) diukur dengan variabel 

dummy yaitu 1 jika laporan keuangan tahunan perusahaan diterima oleh Bursa 

Efek Indonesia kurang dari atau sama dengan 4 bulan; dan 0 jika selisih laporan 

keuangan tahunan perusahaan diterima oleh Bursa Efek Indonesia lebih dari 4 

bulan. Berdasarkan tabel. di atas, dari 1.535 perusahaan sampel terdapat 104 

perusahaan (6,8%) yang laporan keuangan tahunan perusahaan diterima oleh 

Bursa Efek Indonesia lebih dari 4 bulan dan 1.431 perusahaan (93,2%) yang 
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laporan keuangan tahunan perusahaan diterima oleh Bursa Efek Indonesia kurang 

dari atau sama dengan 4 bulan. 

Tabel 4.3. Kualitas Auditor 

KA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Non Big4 949 61.8 61.8 61.8 

Big4 586 38.2 38.2 100.0 

Total 1535 100.0 100.0  

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

 Kualitas auditor (KA) diukur dengan variabel dummy yaitu 1 jika sampel 

perusahaan yang diaudit oleh Big-4 dan 0 jika sampel perusahaan yang tidak 

diaudit oleh Big-4. Berdasarkan tabel di atas, dari 1.535 perusahaan sampel 

terdapat 949 perusahaan (61,8%) yang tidak diaudit oleh Big-4 dan 586 

perusahaan (38,2%) yang diaudit oleh Big-4. 

 Tabel 4.4. Kompleksitas Operasi 

KO 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak memiliki anak perusahaan 397 25.9 25.9 25.9 

Memiliki anak perusahaan 1138 74.1 74.1 100.0 

Total 1535 100.0 100.0  

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Kompleksitas operasi (KO) diukur dengan variabel dummy yaitu 1 jika 

memiliki anak perusahaan dan 0 jika tidak memiliki anak perusahaan. 

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.535 perusahaan sampel terdapat 397 perusahaan 

(25,9%) yang tidak memiliki anak perusahaan dan 1.138 perusahaan (74,1%) 

yang memiliki anak perusahaan. 
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4.2. Uji Model Fit: Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

 Langkah pertama adalah menilai overall model fit model terhadap data. 

Beberapa test statistics diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai 

model fit adalah (Ghozali, 2015): 

H0: Model yang dihipotesakan fit dengan data 

Ha: Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data 

 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis 

nolbahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan 

antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics ≤ 0,05, maka H0 ditolak yang 

berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

Goodness Fit Model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics > 

0,05, maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya (Ghozali, 2015). 

Tabel 4.5. Hosmer and Lemeshow’s Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1.122 8 .997 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil output pada Hosmer and 

Lemeshow Test mengidentifikasi bahwa H0 diterima artinya model yang dibangun 

telah mampu untuk menjelaskan data karena nilai sig 0,997 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model ini telah mampu untuk digunakan menjelaskan 
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data atau dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan klasifikasi yang diprediksi 

dengan klasifikasi yang diamati sehingga model regresi ini bisa digunakan untuk 

analisis berikutnya.   

 

4.3. Uji Model Fit: Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Selain menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, untuk 

melihat bahwa model model dapat digunakan untuk proses berikutnya dapat juga 

dilihat dari Omnibus Tests of Model Coefficients. Jika nilai signifikansi Omnibus 

Tests of Model Coefficients < 0,05, maka model signifikan atau model dapat 

digunakan untuk proses berikutnya (Ghozali, 2015). 

Tabel 4.6. Omnibus Tests of Model Coefficients 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 63.275 9 .000 

Block 63.275 9 .000 

Model 63.275 9 .000 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji chi square godness of fit 

0,000 < 0,05 artinya adalah model signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa 

model dapat digunakan untuk proses berikutnya. 

 

4.4. Uji Koefisien Determinasi: Nagelkerke’s R Square 

 Nagelkerke’s R Square nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1(satu). 

Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple 

regression, berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel independen (Ghozali, 2015). 
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Tabel 4.7. Nagelkerke’s R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 697.428a .040 .103 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 
estimates changed by less than .001. 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil output pada cox and snell R2 

dan Negelkerke R2 memiliki pengertian yang sama dengan R2 yang ada di regresi 

yaitu untuk melakukan daya jelas sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 

10,3% variansi data dapat dijelaskan dengan model, sedangkan sisanya 89,7% di 

luar model.   

 

4.5. Classification Table 

 Tabel klasifikasi menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah 

(incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen 

dalam penelitian ini tepat waktu (1) dan tidak tepat waktu (0). Sedangkan pada 

baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen tepat 

waktu (1) dan tidak tepat waktu (0). Pada model yang sempurna, maka semua 

kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%. Jika 

model logistic mempunyai homokedastisitas, maka prosentase yang benar 

(correct) akan sama untuk kedua baris (Ghozali, 2015). 
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Tabel 4.8. Classification Table 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

Ketepatan Waktu LK Percentage 
Correct 0 1 

Step 1 
Ketepatan Waktu LK 

0 1 103 1.0 

1 1 1430 99.9 

Overall Percentage   93.2 

a. The cut value is .500 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa model yang ada memiliki 

kemampuan untuk mengklasifikasi dengan benar sebesar 93,2% sehingga dapat 

dikatakan model ini baik karena mendekati 100%.   

 

4.6. Uji t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara terpisah (Ghozali, 2015).  

Tabel 4.9. Uji t 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Sig / 2 Ha 

Step 1a 

KKA 1.024 .458 5.000 1 .025 0.013 Diterima 

UKA -.243 .178 1.872 1 .171 0.086 Ditolak 

JRKA .042 .024 3.236 1 .072 0.036 Diterima 

IDK -.861 .921 .873 1 .350 0.175 Ditolak 

KA .912 .297 9.394 1 .002 0.001 Diterima 

UP .095 .163 .340 1 .560 0.280 Ditolak 

PROF 5.329 1.282 17.285 1 .000 0.000 Diterima 

SOLV -.810 .483 2.816 1 .093 0.047 Diterima 

KO -.774 .284 7.420 1 .006 0.003 Diterima 

Constant 2.189 1.829 1.432 1 .231   

a. Variable(s) entered on step 1: KKA, UKA, JRKA, IDK, KA, UP, PROF, SOLV, KO. 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 
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1. Variabel KKA (keahlian komite audit) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 

sebesar 0,013 < 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien 

regresi sebesar 1,024. Hal ini berarti bahwa keahlian komite audit dapat 

digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi 

komite audit yang memiliki latar belakang keuangan dan akuntansi, 

semakin tinggi pula kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis 

tepat waktu diterima. 

2. Variabel UKA (ukuran komite audit) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 

sebesar 0,086 > 0,05 menunjukkan secara statistik tidak signifikan. Hal ini 

berarti bahwa ukuran komite audit tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian, H2 

yang menyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit, semakin 

tinggi pula kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat 

waktu ditolak. 

3. Variabel JRKA (jumlah rapat komite audit) memiliki nilai tingkat 

signifikansi/2 sebesar 0,036 < 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan 

dan koefisien regresi sebesar 0,042. Hal ini berarti bahwa jumlah rapat 

komite audit dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Dengan demikian, H3 yang menyatakan bahwa 

semakin banyak jumlah rapat komite audit, semakin tinggi pula 

kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu 

diterima. 



 

52 

 

4. Variabel IDK (independensi dewan komisaris) memiliki nilai tingkat 

signifikansi/2 sebesar 0,175 > 0,05 menunjukkan secara statistik tidak 

signifikan. Hal ini berarti bahwa independensi dewan komisaris tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi 

dewan komisaris independen, semakin tinggi pula kemungkinannya 

laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu ditolak. 

5. Variabel KA (kualitas auditor) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 sebesar 

0,001 < 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien regresi 

sebesar 0,912. Hal ini berarti bahwa kualitas auditor dapat digunakan 

untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan 

demikian, H5 yang menyatakan bahwa semakin perusahaan diaudit oleh 

KAP Big 4, semakin tinggi pula kemungkinannya laporan keuangan 

perusahaan dirilis tepat waktu diterima. 

6. Variabel UP (ukuran perusahaan) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 

sebesar 0,280 > 0,05 menunjukkan secara statistik tidak signifikan. Hal ini 

berarti bahwa ukuran perusahaan tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan ditolak. 

7. Variabel PROF (profitabilitas) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 sebesar 

0,000 < 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien regresi 

sebesar 5,329. Hal ini berarti bahwa profitabilitas dapat digunakan untuk 

memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan diterima. 
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8. Variabel SOLV (solvabilitas) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 sebesar 

0,047 < 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien regresi 

sebesar -0,810. Hal ini berarti bahwa solvabilitas dapat digunakan untuk 

memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan diterima. 

9. Variabel KO (kompleksitas operasi) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 

sebesar 0,003 < 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien 

regresi sebesar -0,774. Hal ini berarti bahwa kompleksitas operasi dapat 

digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan 

diterima. 

 

4.7. Pembahasan 

4.7.1. Pembahasan H1 

 H1 yang menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi komite audit yang 

memiliki latar belakang keuangan dan akuntansi, semakin tinggi pula 

kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu diterima. 

Dengan demikian, keahlian komite audit dapat digunakan untuk memprediksi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Keahlian komite audit memiliki dampak 

terbesar terhadap kualitas pelaporan keuangan. Perusahaan dengan lebih banyak 

anggota komite audit yang ahli keuangan dan akuntansi lebih cenderung 

menghasilkan laporan audit secara tepat waktu. Semakin banyak komite audit 

yang ahli keuangan dan akuntansi akan memastikan pengendalian dan prosedur 

internal perusahaan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, akan mengurangi jam 
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kerja auditor dan selanjutnya lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan (Naimi 

et al., 2010).  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti 

Tauringana et al. (2008) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa keahlian 

komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Studi lain yang dilakukan oleh Nelson dan Shukeri (2015) meneliti tentang tata 

kelola perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya 

memberikan bukti bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu penelitian Ika dan Ghazali (2012) 

meneliti tentang efektivitas komite audit dan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa keahlian komite audit 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.   

 

4.7.2. Pembahasan H2 

 H2 yang menyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit, 

semakin tinggi pula kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat 

waktu ditolak. Dengan demikian, ukuran komite audit tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan.  Ukuran komite audit 

adalah jumlah komite audit dalam perusahaan sampel. Anggota komite audit 

memiliki latar belakang pendidikan yang lebih berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan.  
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 Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan 

Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan Dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, salah satu tugas dan tanggung jawab 

komite audit antara lain: melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang 

akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak 

otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan 

informasi keuangan emiten atau perusahaan publik. Jadi komite audit bertugas 

untuk memeriksa laporan keuangan sebelum dipublikasikan secara umum. 

Padahal jumlah orang yang menjabat komite audit tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan karena jumlah komite audit yang banyak 

belum tentu menjamin bahwa komite audit tersebut ahli menjalankan tugasnya.  

 Semakin banyak anggota komite audit tidak membuat fungsi komite audit 

dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris menjadi 

semakin efektif, tetapi justru menjadikan semakin buruk karena berakibat pada 

tidak jelasnya pembagian tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Hal 

tersebut dapat dijelaskan dengan agency problems yaitu semakin banyak anggota 

komite audit, maka semakin kesulitan dalam menjalankan perannya: kesulitan 

dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota 

komite audit, kesulitan dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti 

Naimi et al. (2010) menyebutkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 



 

56 

 

4.7.3. Pembahasan H3 

 H3 yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah rapat komite audit, 

semakin tinggi pula kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat 

waktu diterima. Dengan demikian, jumlah rapat komite audit dapat digunakan 

untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan dengan 

rapat komite audit yang lebih sering lebih cenderung menghasilkan laporan audit 

secara tepat waktu. Dengan rapat yang sering, komite audit akan tetap mendapat 

informasi dan pengetahuan tentang masalah akuntansi atau auditing dan dapat 

mengarahkan sumber daya audit internal untuk menangani masalah ini secara 

tepat waktu. Semakin sering rapat komite audit akan memastikan pengendalian 

dan prosedur internal perusahaan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, akan 

mengurangi jam kerja auditor dan selanjutnya lebih tepat waktu dalam pelaporan 

keuangan (Naimi et al., 2010). 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti 

Tauringana et al. (2008) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa jumlah 

rapat komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Studi lain yang dilakukan oleh Nelson dan Shukeri (2015) meneliti 

tentang tata kelola perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil 

penelitiannya memberikan bukti bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh 

positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu penelitian Ika dan 

Ghazali (2012) meneliti tentang efektivitas komite audit dan ketepatan waktu 



 

57 

 

pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa jumlah rapat 

komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

 

4.7.4. Pembahasan H4 

 H4 yang menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris 

independen, semakin tinggi pula kemungkinannya laporan keuangan perusahaan 

dirilis tepat waktu ditolak. Dengan demikian, independensi dewan komisaris 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

 Penyebabnya adalah regulasi yang mewajibkan adanya dewan komisaris 

independen dalam setiap perusahaan go public berdasarkan Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: 

Kep-643/Bl/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit. Hal ini menyebabkan pembentukan dewan komisaris independen hanya 

cenderung untuk memenuhi regulasi saja sehingga kinerja dewan komisaris 

kurang maksimal dalam mengawasi ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

Sementara itu, berdasarkan peraturan 33/POJK.04/2014, dewan komisaris 

bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan 

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik 

mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan 

publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Sehingga dalam rangka mendukung 

efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib 

membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dewan komisaris 

wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan 



 

58 

 

tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku. Sehingga dalam proses 

pembentukan keputusan, dewan komisaris bukan pihak yang menjalankan 

operasional perusahaan melainkan membawahi komite audit. Jadi komite audit 

merupakan pihak yang mengawasi operasional perusahaan karena memiliki akses 

langsung ke data perusahaan.  

Kondisi ini diperparah dengan jumlah dewan komisaris independen wajib 

paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris 

(33/POJK.04/2014), membuat tugas dan fungsionalnya menjadi kurang efektif. 

Penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen 

dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal. Sementara pemegang 

saham mayoritas (pengendali/founders) masih memegang peranan penting 

sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun. Pengangkatan dewan 

komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk 

pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good 

Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan.  

 Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei Asian Development Bank 

dalam Ferdawati (2010) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri 

perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak 

independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab 

anggota dewan menjadi tidak efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu seperti Naimi et al. (2010) menyebutkan bahwa independensi 

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 
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4.7.5. Pembahasan H5 

 H5 yang menyatakan bahwa semakin perusahaan diaudit oleh KAP Big 4, 

semakin tinggi pula kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat 

waktu diterima. Dengan demikian, kualitas auditor dapat digunakan untuk 

memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan yang diaudit oleh 

KAP Big 4 lebih cenderung menghasilkan laporan audit secara tepat waktu. 

Sebagai akibat penggunaan staf berkualitas dan terlatih bersamaan dengan 

penggunaan teknologi audit yang superior, KAP Big 4 memerlukan sedikit waktu 

untuk melakukan perikatan audit. KAP Big 4 cenderung memiliki insentif lebih 

kuat untuk menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat untuk mempertahankan 

reputasi (Afify, 2009).  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti Nelson 

dan Shukeri (2015) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa kualitas 

auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Studi 

lain yang dilakukan oleh Rusmins dan Evan (2017) meneliti tentang kualitas 

auditor dan ketepatan waktu pada pelaporan keuangan di Yunani. Hasil 

penelitiannya memberikan bukti bahwa kualitas auditor berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu penelitian Ika dan 

Ghazali (2012) meneliti tentang efektivitas komite audit dan ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa kualitas 

auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.   

 


