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ABSTRAK 

 

 

RANDI HERMAWAN BULO. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan 

Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Fakultas 

Ekonomi  Universitas Negeri Jakarta. 2014. 

 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Mekanisme Corporate Governance 

yang terdiri dari: Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional serta umur 

perusahaan terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan. Penelitian ini merupakan 

penelitian empiris dengan teknik purposive sampling dalam pengumpulan data. Data 

diperoleh dari data sekunder laporan keuangan 28 perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI 2010-2012. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda dengan 

program SPSS version 16.00 for windows. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kepemilikan institusional dan umur 

perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan. 

 

 

Kata Kunci : Ketepatan Waktu, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

dan Umur Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

 
RANDI HERMAWAN BULO. The Influence Corporate Governance Mechanism 

and Age of Company Toward Timeliness of Annual Report. Fakultas Ekonomi  

Universitas Negeri Jakarta. 2014. 

 
 

The objective of study examines the influence of mechanism corporate 

governance consist of managerial ownership and institusional ownership, and then 

age of company on timeliness of corporate financial reporting. This research 

represents the empirical test which used purposive sampling techniques in data 

collection. Data were collected using a secondary data of 28 from mining company 

listed in Indonesian Stock Exchange 2010-2012. Data analysis uses multiple 

regression with the program SPSS 16.00 version for windows. 

Results of hypothesis examination indicate there is influence between 

institutional ownership and age of company on Timeliness of Corporate Financial 

Reporting, and there is no influence between Managerial ownership on Timeliness of 

Corporate Financial Reporting. 

 

Keywords: Timeliness, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Age of 

Company 
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GOVERNANCE DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN 

WAKTU PELAPORAN KEUANGAN: STUDI PADA PERUSAHAAN 

PERTAMBANGAN DI BEI, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan 

atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru 

dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau 

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan 

saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, 

tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan 

penulis aslinya. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di 

atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang 

saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya 

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil 

pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas 

batal saya terima. 
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