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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Auditing memainkan peran penting dalam dunia bisnis, pemerintah dan 

ekonomi. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dapat 

memperkecil rasa ketidakpercayaan publik, terutama pihak yang berkepentingan 

atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Mengingat 

pertanggungjawaban atas laporan keuangan audit tersebut sangat besar, maka 

auditor harus bekerja secara profesional. 

Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu 

penyampaian laporan auditnya (Subekti dan Widiyanti, 2004). Ketepatan waktu 

perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum 

dan kepada BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat 

dari laporan keuangan itu sendiri.  

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 
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semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan 

relevansinya (Irawan, 2012). 

Batas waktu paling lambat yang diberikan oleh BAPEPAM untuk 

penyampaian hasil laporan audit adalah 90 hari setelah tanggal laporan keuangan 

dibuat. Peraturan BAPEPAM tersebut diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 

1995 tentang Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Auditan yang bersifat wajib 

dengan batas waktu 120 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkannya 

laporan keuangan yang telah diaudit ke BAPEPAM. Namun, sejak 30 September 

2003, peraturan ini diganti dengan peraturan baru dengan Nomor Kep-

36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan ke BAPEPAM 

menjadi 90 hari. Peraturan itu diubah lagi pada tanggal 5 Juli 2011, keputusan 

BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-346/BL/2011 laporan keuangan 

tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan LK dan diumumkan kepada 

masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan (90 hari). BAPEPAM sejak 12 Desember 2012 sudah beralih 

namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai fungsi pengawasan pasar 

modal. 

Fenomena yang terjadi adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih 

saja menemukan beberapa keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan publik. Tercatat sejak 2 Januari 2013 sampai 13 

Agustus 2013, OJK telah menangani 30 kasus yang menimpa perusahaan publik 

atau emiten di bursa saham. Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

triwulan I tahun 2012 sebesar 74 kasus keterlambatan laporan keuangan emiten 
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dengan efek saham. Sedangkan sepanjang 2011 total kasus keterlambatan tercatat 

sebanyak 54 kasus.  

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disebut bermanfaat 

jika disajikan secara akurat dan tepat waktu, yakni tersedia saat dibutuhkan oleh 

investor. Menurut Givoly dan Palmon (1982), nilai dari ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. 

Sementara Halim (2000) menyebutkan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan 

keuangan dan laporan audit (timeliness) menjadi prasyarat utama bagi 

peningkatan harga saham perusahaan tersebut. Disisi lain, auditing merupakan 

kegiatan yang membutuhkan waktu sehingga ada kalanya pengumuman laba dan 

laporan keuangan tertunda.   

Ketertundaan laporan keuangan ini dapat berdampak negatif pada reaksi 

pasar. Makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan makin 

diragukan. Chambers dan Penman (1984) menunjukkan bahwa pengumuman laba 

yang terlambat menyebabkan abnormal returns negatif sedangkan pengumuman 

laba yang lebih cepat menunjukkan hasil sebaliknya. Hal ini terjadi dikarenakan 

investor pada umumnya menganggap keterlambatan pelaporan keuangan 

merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness) 

pada suatu perusahaan, salah satunya adalah ukuran perusahaan dengan indikator 

total aktiva. Pengaruh ini ditujukan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan 

maka ketepatan waktu penyajian laporan keuangan juga semakin cepat dan 

sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih 
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cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif 

untuk mengurangi rentang waktu audit dikarenakan perusahaan-perusahaan 

tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan 

pemerintah. 

Berikutnya faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu (timeliness) yaitu profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami keuntungan, dengan hal 

tersebut berarti kemungkinan akan meminta auditornya agar menjadwalkan waktu 

audit lebih cepat. Sebaliknya, perusahaan yang mendapatkan profitabilitas rendah 

atau mendapatkan kerugian memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. 

Sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi membutuhkan 

waktu audit yang lebih cepat, karena itu merupakan berita baik yang harus segera 

disampaikan kepada para investor dan pihak yang berkepentingan lainnya 

(Owusu-Ansah, 2000). 

Opini auditor diperkirakan mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness). 

Jika perusahaan memperoleh pendapat wajar dengan pengecualian (qualified 

opinion) membutuhkan waktu audit yang lebih lama. Sementara pada perusahaan 

yang memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

mempunyai waktu audit yang lebih cepat (Ratnawaty dan Sugiharto, 2005). Maka 

perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian akan tepat waktu 

dibandingkan perusahaan yang mendapatkan wajar dengan pengecualian. 
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Penelitian terhadap timeliness sudah banyak dilakukan sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008), membuktikan bahwa faktor 

internal yang mempengaruhi timeliness adalah size perusahaan dan solvabilitas. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi timeliness ukuran kantor akuntan publik. 

Sedangkan variabel profitabilitas dan internal auditor tidak mempunyai pengaruh 

terhadap timeliness. Faktor eksternal ukuran kantor akuntan publik tidak 

berpengaruh terhadap timeliness. Sedangkan secara simultan seluruh faktor 

internal maupun eksternal mempunyai pengaruh terhadap timeliness. 

Dalam jurnal yang disusun oleh Fitri (2009) disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian penyajian 

laporan keuangan. Sedangkan variabel likuiditi, umur perusahaan, dan item-item 

luar biasa dan/atau kontijensi tidak berpengaruh terhadap penyelesaian penyajian 

laporan keuangan. 

Berdasarkan penelitian yang disusun oleh Prahesty (2011) disimpulkan 

bahwa profitabilitas dan umur perusahaan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan variabel 

struktur kepemilikan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan perusahaan. 

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang ketepatan waktu 

(timeliness) pada perusahaan yang terdaftar di BEI, namun masih banyak 

perbedaan hasil. Hasil penelitian tersebut beragam, mungkin dikarenakan 

perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, 
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perbedaan periode pengamatan atau perbedaan dalam metodologi statistik yang 

digunakan.   

Berdasarkan belum adanya konsistensi variabel yang mempengaruhi 

ketepatan waktu (timeliness), maka dilakukan penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas dan opini 

auditor mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness). 

  

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness) pada perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014. Adapun faktor-faktor 

yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas 

perusahaan, dan opini auditor. Dengan demikian, permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian kali ini adalah: “Apakah faktor ukuran perusahaan, profitabilitas 

perusahaan, dan opini auditor mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness)?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas perusahaan, dan opini auditor terhadap 

ketepatan waktu (timeliness) pada perusahaan kategori LQ 45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi : Memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness) di Indonesia, dimana bukti 

empiris tersebut dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian 

berikutnya; 

2. Bagi praktisi : Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam 

melakukan pekerjaan audit sehingga mempersingkat rentang waktu audit; 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor 

yang dominan mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness). 

 

 

 




