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Abstract  

This study aims to analyze the factors that influence student interest in choosing a career as a 

public accountant. know the influence of the intrinsic value of work, financial rewards / 

salaries, work environment, social values, professional training, professional recognition, 

consideration of the market for career selection work as a public accountant.  

Keywords:  Nilai interisik pekerjaan, penghargaan finansial, nilai-nilai social, pelatihan 

professional.

PENDAHULUAN 

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan 

salah satu faktor penting dalam menyajikan 

suatu informasi yang relevan. Karakteristik 

informasi yang relevan harus mempunyai nilai 

prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan 

keuangan sebagai sebuah informasi yang 

dikandungnya disediakan tepat waktu bagi 

pembuat keputusan sebelum informasi tersebut 

kehilangan kemampuannya dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika 

terdapat penundaan yang tidak semestinya 

dalam pelaporan, maka informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya.  

Pelaporan keuangan perusahaan dikatakan 

pemakai utama (investor dan kreditor) sebagai 

good news dan bad news. Landasan teori 

meliputi Agency Theory, Signalling Theory, 

dan Lapora Keuangan. H1, 2, 3: Debt to equity 

ratio, Profitabilitas, dan Umur perusahaan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

MATERI DAN METODE  

Metode penelitian ini menggunakan 

seluruh perusahaan sub sektor perdagangan 

eceran (ritel) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun pengamatan 2019-2020 

berjumlah 9 perusahaan. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu pemilihan sampel 

tidak acak yang informasinya diperoleh 

dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria 

yang digunakan di antaranya, sampel 

mempunyai periode pelaporan keuangan 

berdasarkan pada tahun kalender yang berakhir 

tanggal 31 Desember dan Menerbitkan laporan 

keuangan auditan yang dipublikasikan selama 

periode 2019-2020 secara berturut-turut. 

HASIL  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

nilai intrinsik pekerjaan, imbalan 

finansial/gaji, lingkungan kerja, nilai sosial, 

pelatihan profesional, pengakuan profesional, 

pertimbangan pasar kerja berpengaruh 

signifikan terhadap pilihan karir mahasiswa 

akuntansi sebagai akuntan publik.ini 

menyajikan hasil penelitian.  

PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini  

dilakukan dengan analisis regresi logistik 

untuk menentukan kontribusi relatif tiap 

variabel yaitu debt to equity ratio, 

profitabilitas, dan umur perusahaan  dalam 
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menjelaskan pengaruhnya terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan pada perusahaan 

sub sektor perdagangan eceran (ritel) di BEI. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis logistic 

regression diketahui bahwa secara parsial debt 

to equity ratio dan profitabilitas tidak  

berpengaruh, akan tetapi umur perusahaan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan sub  

sektor perdagangan eceran (ritel) di BEI. 

 

REFERENSI  

Book: 

Pradana, M. N. Reza dan  Md Gd 

Wirakusuma. 2013.  Pengaruh Faktor-

Faktor Nonfinansial Pada Keterlambatan 

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan 

Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana 3.2 (2013): 277-296,  

diakses 18 November 2015. 

Baridwan, Zaki, 2016. Intermediate 

Accounting. BPFE-UGM, Yogyakarta. 

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit 

Salemba Empat. Jakarta. 

Dwiyanti, Rini. 2010. Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id. 

diakses 18 November 2015.

 


