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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Laporan keuangan menjadi instrumen yang sangat penting karena 

menyediakan informasi kepada pihak seperti kreditor, investor, pemerintah dan 

pihak-pihak yang berkepentingan tentang posisi keuangan dan kinerja dari suatu 

perusahaan untuk selanjutnya digunakan dalam mengambil keputusan (Indah dan  

Made 2016). Berdasarkan Financial Accounting Standards Boards (FASB) 

Menurut Statement of Financial Concepts No.8,(2010) mengenai karakteristik 

kualitatif laporan keuangan, terdapat empat karakteristik yang harus dipenuhi oleh 

laporan keuangan agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, diantaranya 

dapat diperbandingkan (comparability), andal (reliable), relevan (relevance), 

dapat dipahami (understandability). Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness) merupakan karakteristik 

penting bagi laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang dilaporkan 

secara tepat waktu akan mengurangi resiko ketidaksesuaian penafsiran informasi 

yang disajikan (Amir, 2015). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke 

publik adalah sebagai sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi 

yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor 

(Raesya dkk, 2010). Ketepatan waktu informasi adalah informasi yang tersedia 
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sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan maupun 

untuk membuat perbedaan dalam suatu keputusan (Suwarjono,2002). Hal ini 

menunjukkan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan ke publik 

sangat dibutuhkan dan oleh karena itu tiap-tiap perusahaan diharapkan tidak 

melakukan penundaan dalam penyajian laporan keuangan. Pemakai informasi 

tidak hanya membutuhkan informasi keuangan yang relevan sebagai prediksi 

pengambilan keputusan, namun juga memerlukan informasi yang bersifat baru 

(Wardhani dan Surya, 2013). Adanya ketepatan waktu memberikan implikasi 

bahwa laporan keuangan sebaiknya disajikan dalam jangka waktu, untuk 

menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai 

informasi dalam membuat prediksi serta keputusan (Amir, 2015).  

Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) 

yang kini lebih dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan 

peraturan nomor X.K.2 tahun 2011, dimana perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan beserta laporan 

audit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan kepada publik 

paling lambat akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan (Gusti dan Dwi, 2014). Menurut bapepam batas keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan adalah tanggal 31 maret. Adanya keterlambatan 

publikasi laporan keuangan mengindikasikan munculnya suatu masalah dalam 

pelaporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih 

lama (Mandasari dan Kurniawati, 2014). Meskipun demikian masih banyak 

perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 
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tahunannya. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 18 emiten tercatat telat 

menyampaikan laporan keuangan tahunan (audit) 2015 mendapatkan peringatan 

tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00. (Tribunnews.com, 2016).  

Tata kelola yang baik dalam sebuah perusahaan adalah salah satu faktor 

yang berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu Good 

Corporate Governance (GCG). Good corporate governance adalah struktur, 

sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya 

untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam 

jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (www.iicg.org). 

Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG pada akhirnya dapat 

ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat 

dikenakan sanksi apabila perusahaan tersebut melanggar hukum (Effendi, 2009).  

Corporate Governance merupakan sistem yang diajukan demi peningkatan 

kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan 

menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan berdasar pada 

kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya 

pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan 

keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan 

ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan 

perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak 

(Nasution dkk, 2007). Dalam penerapannya, Good Corpotare Governance 

memiliki lima prinsip yang harus dilaksanakan yaitu transparency (keterbukaan 

http://www.iicg.org/
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informasi yang relevan), accountability (pertanggungjawaban kinerja), 

responsibility (tanggung jawab masyarakat, lingkungan dan pemerintah), 

independency (tidak ada saling mendominasi dan intervasi), dan fairness 

(kewajaran dan kesetaraan). Dengan adanya komponen tersebut maka penting 

karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan 

dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Dengan 

keberadaan prinsip tersebut maka jelas bahwa jika seluruh perusahaan 

melaksanakan dengan baik, maka publikasi laporan keuangan akan semakin cepat 

karena kriteria LK yang baik sudah terpenuhi (Indah dan Made, 2016).  Peranan 

GCG sangat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yang berkualitas, 

karena dengan adanya GCG maka informasi laporan keuangan yang disajikan 

akan lebih relevan dan reliable (Mandasari dan Kurniawati, 2014).  

Penelitian pengaruh Good Corporate Governance terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Diantaranya yang 

dilakukan oleh Nurmaida (2014) menunjukkan bahwa Komisaris Independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Berbeda dengan penelitian oleh Amir (2015) yang menyatakan bahwa Komisaris 

Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan, Penelitian oleh Amir (2015),menunjukkan Komite Audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil 

tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Toding Dan Wirakusuma 

(2013). Penelitian yang telah dilakukan oleh Toding Dan Wirakusuma (2013) 
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menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti dan Dwi (2014)  

memiliki hasil yang berbeda yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

ketepatan pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirtafianti 

(2016) yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan . berbeda dengan penelitian oleh Amir (2015) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Ardanty dan Sofie (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, Hasil tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Toding dan Wirakusuma (2013) yang menyatakan 

bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta 

adanya ketidakseragaman hasil penelitian, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian untuk menguji pengaruh struktur Good corporate governance terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan yang menyampaikan atau 

mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu biasanya memiliki kinerja 

yang baik, dimana hal ini menjadi good news bagi perusahaan. Kinerja yang baik 

dapat tercipta ketika adanya kerja sama dan kepercayaan satu sama lain. Namun 

hal ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, oleh 

karena itu diperlukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Pengawasan 

tersebut dapat dilakukan oleh internal perusahaan maupun eskternal perusahaan, 
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sehingga manajemen tidak semena-mena dalam membuat dan menyajikan laporan 

keuangan (Mirtafianti, 2016). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh struktur Good Corporate Governance terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut. “Bagaimana pengaruh struktur good corporate governance (GCG) 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?” 

C. BATASAN MASALAH 

1. Bahwa penelitian ini hanya menguji pengaruh struktur dari good corporate 

governance untuk itu, penelitian ini tidak menyebar luas sejauh mana 

penerapan good corporate governance di perusahaan.  

2. Batasan masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan hanya diukur 

berdasarkan tepat dan tidak tepat waktu perusahaan sesuai dengan peraturan 

BAPEPAM.  

D. TUJUAN  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  
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E. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat penelitian ini ialah memberikan gambaran pentingnya tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. 


