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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya oleh Nasution (2013) 

yaitu meneliti tentang pengaruh likuiditas, ukuran perusahan, dan profitabilitas 

terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Jumlah yang dijadikan sampel adalah 83 

peusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis logistik. Berdasarkan 

hasil analisis regresi logistik dengan tingkat signifikansi 5% maka hasil penelitian 

membuktikan likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Toni (2013) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas terhadap opini audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling.  Jumlah yang dijadikan sampel adalah 92 

perusahaan manufaktur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukan profitabilitas dan likuiditas mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap opini audit dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap opini 

audit. 
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Penelitian berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dkk (2014) 

menguji pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah yang 

dijadikan sampel adalah 9 perusahaan yang diamati selama lima tahun. Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini membuktikan 

secara parsial maupun simultan profitabilitas dan likuiditas tidak memiliki 

pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Prastiwi dkk (2014) 

dapat membuktikan dimana pada dasarnya perusahaan menginginkan laporan 

keuangannya disampaikan secara tepat waktu untuk menyakinkan para pengguna 

informasi bahwa perusahaan bertanggungjawab atas sumber daya yang 

dipercayakan. 

Penelitian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitriadi (2015) 

menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan opini audit terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Jumlah yang dijadikan sampel adalah 83 perusahaan. Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil menunjukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

sedangkan ukuran perusahaan dan opini audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2011. 
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Novatianti dan Asri (2016) meneliti tentang pengaruh leverage, ukuran 

perusahaan, opini auditor, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling.  Jumlah yang dijadikan sampel adalah 73 

perusahaan manufaktur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa leverage, ukuran perusahaan, opini auditor, 

dan kompleksitas operasi perusahaan secara parsial dan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap terhadap ketepatan waktu pelaoran keuangan 

perusahaan. 

Paulin (2016) meneliti tentang pengaruh rasio keuangan dan karakteristik 

perusahaan terhadap opini audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Jumlah yang dijadikan sampel adalah 380 perusahaan 

manufaktur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil 

penelitian menunjukan return on asset mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

opini audit. Variabel independen lainnya seperti current ratio dan ukuran 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit. 

Kesimpulan dari penelitian terdahulu bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai dengan hasil penelitian 

Nasution (2013), hasil penelitian tersebut sejalan dengan Fitriadi (2015) 

sedangkan hasil berbeda yang dilakukan oleh Prastiwi dkk (2014) menunjukan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
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Untuk likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian Nasution (2013) sedangkan hasil berbeda yang 

dilakukan oleh Prastiwi dkk (2014) menunjukan likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Untuk ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap keetepatan waktu pelaporan keuangan sesuai  penelitian 

(Novatianti dan Asri, 2016) namun hasil berbeda yang dilakukan (Nasution, 2013) 

menunjukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Untuk opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan sesuai hasil penelitian Novatianti dan Asri (2016), namu hasil 

berbeda dilakukan oleh Fitriadi (2015) menunjukan opini audit tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Untuk profitabilitas berpengaruh 

terhadap opini audit sesuai dengan penelitian Paulin (2016) dan Toni (2013). 

Untuk likuiditas berpengaruh terhadap opini audit sesuai penelitian Toni (2013) 

namun hasil berbeda yang dilakukan oleh Paulin (2016) menyatakan likuditas dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit.  

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan merupakan cara lain dari laporan keuangan untuk 

menyampaikan informasi-informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai 

sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada pihak yang mempunyai 

kepentingan atas informasi tersebut (Nasution, 2013). Pelaporan keuangan tidak 

hanya memuat laporan keuangan namun juga cara-cara lain mengkomunikasi 

informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 
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informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi yaitu infomasi mengenai sumber 

daya, kewajiban, penghasilan perusahaan dan lain-lain (Riahi, 2006). 

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin 

agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan-keputusan perusahaan dan tertundanya pengambilan keputusan 

(Wijayanta dan Widyaningsih, 2007). Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan paragraph 24 IAI (2009) yakni laporan 

keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas 

yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pengguna. Keempat 

karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat 

diperbandingkan. 

Menurut IAI (2009) menyatakan ketepatan waktu merupakan salah satu 

kendala informasi yang relevan dan andal dan jika terdapat penundaan yang tidak 

semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan hilang 

relevansinya. Hendriksa dan Breda (2002) menyatakan ketepatan waktu 

mengimplikasi bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval 

waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin 

mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. 

2. Peraturan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Pada tanggal 5 Juli 2011, Bapepam memperketat peraturannya dengan 

menerbitkan peraturan Nomor X.K.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor: KEP-346/BL/2011 diatur tentang kewajiban penyampaian laporan 

keuangan keuangan berkala yang menyebutkan bahwa semua perusahaan yang 
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telah go public dalam penyampaian laporan keuangan tahunan wajib 

melaporkannya kepada publik yang meliputi penyampaian posisi keuangan 

(neraca), laporan laba rugi komperhensif, laporan arus kas, dan opini dari akuntan, 

selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan.  

Apabila ada perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan 

keuangannya maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Sanksi 

administrasi dan denda ini diperuntukkan pada perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sanksi administrasi dan denda telah diatur 

dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Bapepam. Sanksi administrasi dan 

denda untuk perusahaan publik yang terlambat dalam penyampaian laporan 

keuangan disebutkan dalam PP No.45/1995 yaitu: (1) Emiten yag Pernyataan 

Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp1.000.000/ hari 

atas keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa 

jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000 dan (2) Perusahaan 

Publik yang terlambat menyampaikan Pernyataan Pendaftarannya dikenakan 

sanksi denda Rp100.000/ hari atas keterlambatan penyampaian laporan dimaksud 

dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak 

Rp100.000.000. 

Kewajiban pelaporan keuangan bagi perusahaan go public juga diatur dalam 

keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang 

Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Peraturan 

tersebut mengemukakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disampaikan 
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dalam bentuk laporan keuangan auditan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 

tiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Terdapat sanksi yang 

dikenakan pada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan 

keuangannya. Menurut keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-

307/BEJ/07-2004 Tentang Sanksi yang diberikan tercantum dalam peraturan 

Nomor I-H, sanksi yang diberikan oleh bursa yaitu meliputi 1) peringatan tertulis 

I; 2) peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00; 3) peringatan 

tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00; 4) penghentian sementara 

perdagangan efek perusahaan di Bursa. 

3. Profitabilitas  

Menurut Sartono (2011) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubunganya dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2010) rasio 

profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan 

keputusan operasional. Dalam praktiknya rasio profitabilitas digunakan oleh 

berbagai pihak tidak hanya pemilik usaha tetapi juga bagi pihak luar usaha, 

teutama yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Menurut Wild dkk 

(2005), ada beberapa jenis metode dalam pengukuran rasio profitabilitas sebagai 

berikut: 

a. Gross Profit Margin (GPM) merupakan gambaran keuntungan kotor 

perusahaan dari setiap barang yang dijual. 

b. Net Profit Margin (NPM) menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. 
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c. Return On Asset (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. 

d.  Return On Equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. 

 Dari sejumlah rasio profitabilitas yang digambarkan diatas, peneliti 

menggunakan rasio return on asset (ROA) agar lebih mengetahui efektivitas dan 

efisiensi penggunaan aktiva dalam mengahasilkan keuntungan perusahaan.  

4. Likuiditas 

Menurut Horne dan Wachowicz (2012) likuiditas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya, rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan 

sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek tersebut. Menurut Kasmir (2012) ada beberapa jenis 

metode pengukuran rasio likuiditas, sebagai berikut: 

a. Rasio lancar (Current Ratio) merupakan rasio yang memperbandingkan 

antara total aktiva lancar dengan total kewajiban jangka pendek. 

b. Rasio cepat (Quick Ratio) merupakan rasio uji cepat yang menunjukan 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva 

lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. 

c. Rasio kas (Cash Ratio) merupakan rasio yang memperbandingkan antara 

aktiva lancar yang benar-benar likuid (yaitu dana kas) dengan kewajiban 

jangka pendek. 
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Dari sejumlah rasio likuiditas yang digambarkan diatas, peneliti 

menggunakan rasio lancar (current ratio) yaitu ukuran umum yang digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

utang ketika jatuh tempo (Fahmi, 2012). Rasio ini dapat memberikan sebuah 

ukuran likuiditas yang cepat, mudah digunakan dan mampu menjadi indikator 

terbaik dari sejauh mana klaim kewajiban jangka pendek telah ditutupi oleh aktiva 

yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan cukup cepat (Brigham dan 

Houston, 2006). 

5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai skala yang 

mengklasifikasi besar atau kecil nya suatu perusahaan, menurut Suwito dan 

Herawaty (2005) besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset, total 

penjualan dan kapasitas pasar. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur 

dengan total aset perusahaan. Hal ini dikarenakan total aset lebih stabil dan 

representatif dalam menunjukan ukuran perusahaan dibanding kapasitas pasar dan 

penjualan yang sangat dipengaruhi oleh demand and supply (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007).  

6. Opini Audit 

Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar 

sebagai hasil penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan (Ardiyos, 2007) .Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen, 

karena manajemen dianggap tidak bersifat objektif dalam penyusunannya 

sehingga diperlukan pihak lain yaitu auditor independen untuk memeriksa 
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kewajaran laporan keuangan berdasarkan pada SPAP (Standar Profesional 

Akuntan Publik) (Anggraini, 2014). Menurut Mulyadi (2002) ada lima jenis 

pendapat akuntan, yaitu:  

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion)  

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang 

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima 

umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip 

akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam 

laporan keuangan. 

b. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa 

Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language)  

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan 

keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku dengan 

bahasa penjelasan.   

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)  

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka auditor akan 

memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit. 

Kondisi-kondisi tersebut antara lain:  

1) Lingkup audit dibatasi oleh klien.  
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2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat 

memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar 

kekuasaan klien maupun auditor.  

3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum.  

4) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.  

d. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)  

Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien 

tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 

arus kas perusahaan klien.  

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion)  

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, 

maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion 

report). 

C. PERUMUSAN HIPOTESIS 

1. Profitabilitas dan hubungannya dengan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dan opini audit. 

Menurut Sartono (2011) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubunganya dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hasil penelitian yang 
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dilakukan Nasution (2013) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas tinggi cenderung tepat waktu. perusahaan yang memiliki 

profitabilitas yang tinggi menunjukan perusahaan dalam kondisi yang baik (good 

news) sehingga perusahaan akan cenderung untuk tepat waktu dalam pelaporan 

keuangannya.  

Penelitian Paulin (2016) membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat rasio 

profitabilitas semakin efektif perusahaan mengelola secara keseluruhan, semakin 

tinggi rasio profitabilitas menunjukan kinerja yang baik sehingga auditor tidak 

memberikan opini audit selain wajar tanpa pengecualian pada perusahaan yang 

memiliki laba tinggi.  

H1.1 : Profitabilias berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan 

keuangan.  

H1.2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit 

2. Likuiditas dan hubungannya dengan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan.  

Menurut Horne dan Wachowicz (2012) likuiditas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya, rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan 

sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek tersebut. Menurut Hilmi dan Ali (2008), Perusahaan 

yang memiliki tingkat likuditas yang tinggi menunjukan perusahaan tersebut 

memiliki kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya (Nasution, 

2013). Hal ini merupakan berita baik bagi perusahaan yang nantinya akan 



21 
 

mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya akan 

cenderung tepat waktu karena dianggap berita baik (Nasution, 2013).   

Penelitian Lai (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap opini audit, samakin tinggi membuktikan bahwa semakin 

tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan memberikan indikasi jaminan yang lebih 

baik bagi kreditur jangka pendek, artinya perusahaan memiliki kemampuan untuk 

melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sejalan dengan penelitian Toni (2012) 

membuktikan semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan semakin tinggi 

pula probabilitas perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari 

auditor independen. 

H2.1 : Likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan 

keuangan. 

H2.2 : Likuiditas berpengaruh terhadap opini audit. 

3. Ukuran perusahaan dan hubungannya dengan ketepatan waktu 

pelaporan keuangan dan opini audit. 

Menurut Suwito dan Herawaty (2005) besar kecilnya suatu perusahaan 

dapat dilihat dari total aset, total penjualan dan kapasitas pasar. Penelitian ini 

menggunakan total assets sebagai pengukur ukuran perusahaan. Perusahaan besar 

biasanya dapat memaksimalkan kemampuan sumber daya yang dimilikinya 

perusahaan, lebih banyak staff akuntansi, sistem informasi yang canggih serta 

pengendalian internal yang kuat dan adanya pengawasan dari investor serta 

sorotan masyarakat (Hilmi dan Ali, 2008). Memaksimalkan kemampuan sumber 

daya perusahaan tidak lepas dari peran manajer didalamnya. Perusahaan besar 
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pasti akan melibatkan orang-orang ahli dibidangnya agar sesuai dengan 

diharapankan oleh principal (pemilik usaha).  

Novatianti dan Asri (2016) membuktikan semakin besar perusahaan 

semakin tepat waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya 

sehingga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 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 

perusahaan besar akan cenderung mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian 

dibanding perusahaan yang kecil.  

H3.1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

H3.2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit. 

7. Opini audit dan hubungannya dengan ketepatan waktu pelaporan 

Keuangan 

Tujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan 

pendapat laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (Mulyadi, 

2002). Opini audit lazim harus diberikan pada laporan keuangan guna memenuhi 

syarat Bapepam mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan (Marathani, 

2013). Hilmi dan ali (2008) menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan berhubungan positif dengan opini yang diberikan oleh auditor 

dan perusahaan yang tidak menerima pendapat wajar tanpa pengecualian memiliki 
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audit yang lebih lama, penelitian tersebut menunjukan bahwa perusahaan yang 

cenderung tepat waktu apabila mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian dan 

perusahaan yang tidak tepat waktu apabila mendapat opini selain wajar tanpa 

pengecualian.   

Perusahaan yang mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion) dari auditor cendurung tepat waktu dalam pelaporan 

keuangan hal ini disebabkan unqualified opinion merupakan good news dari 

auditor dan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangannya apabila menerima opini selain unqualified opinion karena hal 

tersebut dianggap bad news (Choiruddin, 2015). Semakin baik opini auditor, 

semakin besar kemungkinan perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangannya (Novatianti dan Asri, 2016). 

H4 : Opini audit memiliki hubungan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 
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D. KERANGKA PEMIKIRAN 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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