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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dilakukan 

perusahaan untuk dijadikan sebagai media informasi yang nantinya bermanfaat 

bagi pelaporan keuangan (Rianti, 2012). Perusahaan di Indonesia khususnya 

perusahaan yang sudah go public diharuskan untuk menyusun laporan keuangan 

setiap periodenya (Nasution, 2013). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 1 (Revisi 2009) menyebutkan bahwa tujuan dari 

disusunnya suatu laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan dapat bermanfaat apabila disajikan secara 

akurat dan tepat waktu pada saat yang dibutuhkan oleh pengguna laporan 

keuangan seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain 

sebagai dasar pengambilan keputusan (Daniswara dan Kiswara, 2015). 

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Suriyati dkk (2012) bahwa pelaporan 

keuangan perusahaan  mengandung sebuah good news dan bad news yang dapat 

mempengaruhi keputusan investasi, good news merupakan berita baik bagi 

investor dalam menentukan investasi sedangkan bad news merupakan berita 

buruk bagi investor dalam menentukan keputusan investasi. Investor sebagai 

pemegang saham atau pemilik perusahaan dari pihak luar memerlukan laporan 

keuangan untuk mengetahui tingkat kembalian atas investasi dan membantu untuk 
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memutuskan tindakan mereka untuk membeli, menahan atau menjual saham-

saham perusahaan (Hilmi dan Ali, 2008). 

Laporan keuangan didalamnya terkandung informasi yang dapat 

memberikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam 

rangka pengambilan keputusan (Anggraini, 2014). Ketepatan waktu dapat 

diartikan sebagai tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat 

dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi 

keputusan (Suriyati dkk, 2012). Investor sebagai pihak pengambil keputusan 

investasi membutuhkan informasi-informasi yang ada pada laporan keuangan 

(Suriyati dkk, 2012). Sehingga, ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan 

hal yang sangat penting. 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu 

faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Jika terdapat 

penundaan tidak semestinya dalam pelaporan keuangan maka informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Rianti, 2012). Informasi dikatakan 

relevan apabila memiliki nilai prediksi (predictive value), nilai umpan balik 

(feedback value), dan tepat waktu (timeliness) (Hendriksen dan Breda, 2000). 

Semakin tepat waktu laporan keuangan disampaikan, maka informasi yang 

dikandung didalamnya semakin bermanfaat, dan para pengambil keputusan dapat 

mengambil keputusan yang lebih baik, bagi segi kualitas maupun waktu 

(Nasution, 2013).  

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 18 emitem tercatat telat 

menyampaikan laporan keuangan tahunan (audit) 2015 mendapatkan peringatan 
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tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00. (bisnis.com, 2016). Keputusan 

direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 mengenai Sanksi, 

Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi administrasi dan denda ini diperuntukan 

pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 

sanksi yang dikenakan pada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangannya. Sanksi yang diberikan tercantum dalam peraturan nomor I-

E tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan dikenakan sanksi yaitu 

meliputi 1) peringatan tertulis I; 2) peringatan tertulis II dan denda sebesar 

Rp50.000.000,00; 3) peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar 

Rp150.000.000,00; 4) penghentian sementara perdagangan efek perusahaan di 

Bursa. 

Laporan keuangan juga sebagai media bagi investor untuk mengetahui 

keadaan suatu perusahaan, karena memberikan informasi tentang operasi dan 

pencapaian perusahaan suatu periode tertentu dan proyeksi keuntungan dimasa 

yang akan datang. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat 

kondisi dan kinerja suatu perusahaan untuk periode tertentu dan memperkirakan 

perkembangan dimasa yang akan datang. Salah satu cara untuk mendeteksi 

potensi terjadinya kebangkrutan perusahaan adalah dengan melakukan analisis 

laporan keuangan (Sri, 2003). Laporan keuangan membutuhkan opini auditor 

untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas suatu 

perusahaan. 

Opini auditor atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan yang 

penting bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi pada suatu 
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perusahaan. Informasi yang disajikan perusahaan lebih mudah mendapat 

kepercayaan pengguna laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan yang 

disajikan perusahaan telah mendapat pernyataan wajar dari auditor. Opini wajar 

tanpa pengecualian dari auditor untuk menjamin angka-angka akuntansi dalam 

laporan keuangan yang telah diaudit bebas dari salah saji material.  

Penelitian faktor-faktor yang memperngaruhi ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dan opini audit telah banyak di teliti sebelumnya. Terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan opini audit tersebut yaitu 

rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan ukuran perusahaan. Rasio profibilitas 

adalah rasio yang digunakan untuk menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2012). Dalam penelitian Fitriadi (2015) 

membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi cenderung tepat waktu karena menunjukan tanda baik akan 

tetapi penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dkk (2014) menyatakan rasio 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian Paulin (2016) membuktikan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh terhadap opini audit, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas 

tinggi menunjukan kinerja perusahaan baik sehingga auditor tidak memberikan 

opini selain wajar tanpa pengencualian dibanding perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas rendah akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Atief 

(2015) menyatakan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit. 
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Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Horne dan Wachowicz, 2012). Dalam 

penelitiannya Nasution (2013) membuktikan rasio likuiditas berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan, perusahaan yang memiliki likuiditas yang 

tinggi cenderung tepat waktu dalam publikasi laporan keuangan karena ingin 

menunjukan berita baik akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dkk 

(2014) menyatakan rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Penelitian Toni (2013) membuktikan rasio likuiditas 

berpengaruh terhadap opini audit semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan 

mengindikasi jaminan lebih baik bagi kreditur dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya maka kemungkinan perusahaan menerima opini wajar tanpa 

pengecualian akan tetapi penelitian Paulin (2016) menyatakan rasio likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap opini audit. 

 Ukuran perusahaan digunakan untuk mengetahui besar kecilnya suatu 

perusahaan. Dalam penelitian Novatiani dan Asri (2016) membuktikan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, 

dimana semakin besar lebih tepat waktu pelaporan keuangan dibandingkan 

perusahaan kecil akan tetapi hasil penelitian Nasution (2013) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan suatu perusahaan. Dalam penelitian Wulandari (2012) ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap opini audit perusahaan besar mempunyai 

manajemen yang lebih baik memiliki kemampuan menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas maka kemungkin besar perusahaan mendapatkan opini 
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wajar tanpa pengecualian dibanding perusahaan yang kecil akan tetapi penelitian 

Paulin (2016) membuktikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini 

audit.   

 Opini audit merupakan laporan yang diberikan seorang akuntan publik 

terdaftar sebagai hasil penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan 

oleh perusahaan (Ardiyos, 2007). Opini audit lazim harus diberikan pada laporan 

keuangan guna memenuhi syarat Bapepam mengenai ketepatan waktu pelaporan 

keuangan (Marathani, 2013). Hilmi dan Ali (2006) menyatakan bahwa 

keterlambatan pelaporan keuangan berhubungan positif dengan opini audit yang 

diberikan oleh akuntan publik dan perusahaan yang tidak menerima unqualified 

opinion memiliki audit delay yang lebih lama. Berarti, perusahaan yang 

mendapatkan unqualified opinion dari auditor untuk laporan keuangannya 

cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya 

karena unqualified opinion merupakan good news dari auditor dan cenderung 

tidak akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya apabila 

menerima opini selain unqualified opinion karena hal tersebut dianggap bad news 

namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Fitriadi (2015). 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ada 

perbedaan hasil penelitian pada beberapa peneliti untuk variabel yang sama, hal 

ini mendorong penulis untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh 

profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan dan opini audit. Tahun dalam yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tahun 2015 dan objek penelitian ini adalah perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang 

diatas, penulis menyimpulkan judul yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

“Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Opini Audit pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Infonesia” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut.  

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap 

opini audit?  

3. Bagaimana hubungan opini audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan? 

C. BATASAN MASALAH 

Untuk memfokuskan penelitian agar masalahnya yang diteliti memiliki 

ruang lingkup dan arah yang jelas. Maka peneliti memberikan batasan masalah 

mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan yang diukur dalam penelitian ini 

adalah ketepatan waktu hanya berdasarkan tepat waktu dan tidak tepat waktu 

perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan 

BAPEPAM. 
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D. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas, likuiditas dan 

ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas, likuiditas dan 

ukuran perusahaan terhadap opini audit. 

3. Untuk membuktikan secara empiris hubungan opini audit dengan ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

 Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, manfaat yang dapat diharapkan dari 

seluruh rangkaian kegiatan penelitian sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan sesuai peraturan BAPEPAM.  

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi terhadap opini audit. 

3. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran hubungan antara opini audit 

dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 


