
8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya ialah  

penelitian yang dilakukan oleh Nurmaida (2014) yang meneliti tentang  Pengaruh 

Good Corporate Governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) . Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Jumlah 

yang dijadikan sampel adalah 67 perusahaan. Metode analisis yang digunakan 

adalah regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa komisaris independen dan 

reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan, opini auditor dan komite audit tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan pelaporan keuangan.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Amir (2015) yang meneliti tentang 

Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur di bei. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah  metode purposive sampling. Jumlah yang dijadikan sampel 

adalah 44 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. 

Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Toding dan Wirakusuma (2013)  yang 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan 



9 
 

penyampaian laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah metode  purposive sampling. Jumlah yang dijadikan sampel adalah 22 

perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

menunjukkan leverage,profitabilitas,reputasi kantor, kepemilikan manajerial dan 

komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan 

keuangan. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Mirtafianti (2016) yang meneliti 

tentang Pengaruh corporate governance, return on asset, current ratio dan umur 

perusahaan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 2010-2013. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Jumlah yang 

dijadikan sampel adalah 36 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2010-2013. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, current 

ratio, return on asset,dan umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatwaktuan 

publikasi laporan keuangan.  

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ardanty dan 

Sofie (2016) yang meneliti tentang Pengaruh mekanisme corporate governance 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah 

regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan komisaris independen, 
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kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Gusti dan Dwi (2014) yang 

meneliti tentang Corporate Governance dan financial distress pada kecepatan 

publikasi laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei 

tahun 2012-2014. Teknik pengambilam sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling. Jumlah yang dijadikan sampel adalah 102 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Metode analisis yang 

digunakan adalah regresi linier. Hasil menunjukkan bahwa dewan komisaris, 

komite audit, kepemilikan institusional, dan financial distress tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.     

Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu ada yang mendukung bahwa 

terbentuknya komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan sesuai dengan hasil penelitian Nurmaida (2014), hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan Mirtafianti (2016), sedangkan hasil berbeda 

yang dilakukan oleh Amir (2015) dan Ardanty dan Sofie (2016), menunjukkan 

bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Untuk kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai dengan hasil penelitian Amir (2015), 

Toding dan Wirakusuma (2013) dan Ardanty dan Sofie (2016). Namun hasil 

penelitian yang berbeda dilakukan oleh Gusti dan Dwi (2014) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
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keuangan. Untuk kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan sesuai dengan hasil penelitian Mirtafianti (2016), namun hasil 

berbeda dilakukan oleh Ardanty dan Sofie (2016) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Untuk komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan sesuai dengan hasil dari penelitian Amir (2015), Toding dan 

Wirakusuma (2013) dan Ardanty dan Sofie (2016). Untuk kualitas audit 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai dengan hasil 

penelitian dari Ardanty dan Sofie (2016). Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu pada tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh GCG 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.  

Penelitian diatas berhubungan dengan penelitian ini kerena indikator GCG 

yang meliputi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komite audit dan kualitas audit dapat mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan. Ini membuktikan bahwa masih adanya 

ketidak konsistenan dari penelitian-penelitian terdahulu, maka dilakukan 

pengujian sejenis untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. 
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B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (Agency Theory) menjadi dasar bagi perusahaan dalam 

memahami corporate governance. Hubungan keagenan diartikan sebagai 

hubungan satu orang atau lebih (principal) dengan manajer (agen) untuk 

melakukan jasa atas nama principal dimana agen diberikan kewenangan oleh 

principal untuk membuat keputusan. Dalam kontrak, ada hubungan antara 

principal dan agent dimana principal meminta agent untuk berkerja atas nama 

principal dan memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan 

terbaik untuk principal. Manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa depan daripada pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, 

manajer (agen) memiliki kewajiban untuk memberikan sinyal tentang keadaan 

perusahaan kepada pemilik (prinsipal) (Jensen dan Meckling, 1976).  

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi  akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan 

tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok 

ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Irfan, 2002). 
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2. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu atau ketepatanwaktuan merupakan batasan penting pada 

publikasi laporan keuangan. Akuntansi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya 

informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin 

tersedianya informasi sekarang di tangan pemakai (Gusnedy, 2012). Ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena 

akan dapat mempengaruhi keputusan manajemen yang diambil dalam masa yang 

akan datang dan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu 

penyampaian laporan keuangan harus segera disajikan dalam kurun waktu yang 

sudah ditentukan. Menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu akan memiliki 

kualitas laporan yang baik karena akan memberikan informasi keuangan yang 

dapat diandalkan (Prahesty, 2009). 

 Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak 

dimungkinkan tanpa ketepatan waktu. Informasi mengenai kondisi dan posisi 

perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan 

keuangan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan ketepatanwaktuan adalah salah 

satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Jika 

informasi disampaikan tidak tepat waktu maka informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya (Mirtafianti, 2016). 
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3. Corporate Governance 

a. Pengertian Corporate Governance 

Forum for Corporate Governance In Indoesia (FCGI, 2001)  

mendefinisikan corporate governance sebagai: “seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan 

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak, hak dan kewajiban mereka atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”. Tujuan utama 

corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak 

yang berkepentingan (stakeholder). 

Corporate governance dapat didefinisikan dalam perspektif yang luas 

(perspektif stakeholder) seperti definisi yang dirumuskan oleh FCGI di atas 

sedangkan dalam perspektif sempit seperti diungkapkan oleh  The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG) yang mendefinisikan corporate 

governance sebagai: “serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan 

mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai 

dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholder).”  

Jadi corporate governance adalah suatu sistem, proses dan seperangkat 

peraturan yang mengatur pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) baik dari 

internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka. Sementara itu good corporate governance dimaksudkan untuk mengatur 

hubungan antar pihak yang berkepentingan dan mencegah terjadinya berbagai 

kesalahan atau pelanggaran dalam mengelola suatu perusahaan.  

file:///E:/Mata%20Kuliah%20cindy/Mata%20Kuliah%20Semester%208/PERPUSTAKAAN%20(file%20edwin)/ISI/BAB%20II.docx%23_ENREF_17
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Gurnasih dan Bambang (2008) menyatakan bahwa corporate governance 

adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Corporate 

governance memiliki struktur yang mengatur mengenai penetapan tujuan, sarana-

sarana dalam mencapai tujuan, serta pemantauan kinerja. Ada dua hal yang 

ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk 

memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, 

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, 

tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan dan stakeholder.  

Dalam penelitian ini terdapat lima elemen dari struktur good corporate 

governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu : 

1. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang 

biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar 

perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan 

keseluruhan (Mirtafianti, 2016). Selain itu komisaris independen dapat juga 

mendorong manajemen perusahaan menyampaikan laporan keuanganya tepat 

waktu. Proporsi komisaris independen yang banyak akan mengurangi kecurangan 

yang dilakukan manajemen perusahaan (Dewi dan Made, 2014). 

2. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh eksekutif dan direktur (Faisal dan Firmansyah, 2005). Prosentase 

kepemilikan ditentukan oleh besarnya prosentase jumlah saham terhadap 
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keseluruhan saham perusahaan. Seseorang yang memiliki saham suatu perusahaan 

dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan walaupun jumlah sahamnya hanya 

beberapa lembar saja. (Boediono, 2005), mengemukakan kepemilikan manajerial 

diukur dengan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan 

terhadap total jumlah saham yang beredar. 

3. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). 

4. Komite Audit 

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh dewan direksi dalam 

suatu perusahaan yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan 

pemeriksa terhadap manajemen serta melaksanakan pengawasan independen atas 

proses laporan keuangan dan audit ekstren (Gusti dan Dwi, 2014). Dalam hal 

pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memastikan 

laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik 

akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, 

menindak lanjuti dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan 

dan implikasi hukumnya, dan merekomendasikan seleksi auditor eksternal 

(KNKCG, 2006). 

5. Kualitas Audit 

Kualitas audit diproksi dengan reputasi (brand name) dan banyaknya klien 

yang dimiliki kantor akuntan publik (Jama’an, 2008). Menurut (Hilmi dan 

file:///E:/Mata%20Kuliah%20cindy/Mata%20Kuliah%20Semester%208/bismillah%20bab%201-5%20REVISI%20SIDANG.docx%23_ENREF_54
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Syaiful, 2008) dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi yang akurat dan 

terpercaya akan kinerja perusahaan kepada publik, perusahaan diminta untuk 

menggunakan jasa KAP. Dan untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan 

tersebut, perusahaan dapat menggunakan jasa KAP yang berkualitas atau 

mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan KAP 

yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan 

Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4).  

4. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Berdasarkan pedoman umum Good Corporate Governance  yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), terdapat 

prinsip-prinsip utama dasar yaitu :  

1) Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan 

haknya (KNKG, 2006). 

2) Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparansi dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur 

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas 
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merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan (KNKG, 2006). 

3) Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang (KNKG, 2006). 

4) Kemandirian (Independency) 

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang 

tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat (KNKG, 2006). 

5) Kesetaraan dan kewajaran (Fairness) 

Yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang 

berlaku (KNKG, 2006). 

Pedoman GCG yang telah dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat 

memberikan acuan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan GCG secara 

konsisten dan konsekuen. Hal ini penting, mengingat atas kecendrungan aktivitas 

usaha yang semakin mengglobal, maka prinsip-prinsip corporate governance 

(keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independen) dapat 

dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja 

perusahaan yang lebih baik.    
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C. RERANGKA PEMIKIRAN 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness) merupakan karakteristik 

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

secara tepat waktu akan mengurangi resiko ketidaksesuaian penafsiran informasi 

yang disajikan (Amir, 2015). Infromasi akan mempunyai manfaat jika 

disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya. Ketepatan waktu informasi 

adalah informasi yang tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk 

mempengaruhi keputusan maupun untuk membuat perbedaan dalam suatu 

keputusan (Nurmaida, 2014). 

Menurut Ardanty dan Sofie (2016) dengan adanya komisaris independen 

dengan prosentase yang tinggi dalam perusahaan di indikasikan dapat mengawasi 

perilaku oortunistik manajemen, meningkatkan kualitas pengungkapan 

(disclosure) dalam laporan keuangan dan mengurangi manfaat dari 

penyembunyian informasi. 

Kepemilikan manajerial juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kepemilikan oleh manajer 

akan menentukan kebijakan apa saja yang diambil berkaitan dengan pengambilan 

keputusan terhadap metode akuntansi apa yang mereka terapkan. Hal ini dapat 

membantu perusahaan dalam mempercepat penyampaian laporan keuangannya 

(Toding dan Wirakusuma, 2013). Kepemilikan institusional juga merupakan salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan 

untuk menuntut dan mewajibkan pihak institusi mempunyai kekuatan untuk 
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menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi 

keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan 

berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai 

informasi tersebut (Mirtafianti, 2016). Komite audit juga merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Komite 

audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan 

keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan 

(Amir, 2015). Selain itu kualitas audit juga merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kualitas audit diproksikan 

dengan reputasi kantor akuntan publik dan banyaknya klien yang dimiliki kantor 

akuntan publik. Dengan adanya kualitas audit dalam penyampaian suatu laporan 

keuangan yang akurat maka diminta untuk menggunakan jasa KAP (Ardanty dan 

Sofie, 2016). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit 

dapat berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan 

demikian, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 
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A. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Hubungan Komisaris Independen dengan Ketepatan Waktu Pelaporan 

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang 

biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar 

perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan 

keseluruhan. Sehingga komisaris independen sudah menunjukkan bahwa 

Komisaris Independen mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu 

mekanisme corporate governance secara maksimal ,keberadaaan komisaris 

independen di suatu perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan 

dalam menyampaikan laporan keuangan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).  

H1 : Komisaris independen berpengaruh pada Ketepatan waktu pelaporan. 

2. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Ketepatan Waktu Pelaporan 

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency 

conflict. Wiranata dan Nugrahanti (2013) menyatakan konflik kepentingan yang 

sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan 

yang berguna untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Meningkatkan 

kepemilikan manajerial suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi konflik antara agen dan prinsipal. Tarjo (2008) menyatakan bahwa 

semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka 

manajemen cenderung berusaha giat untuk kepentingan pemegang saham yang 

tidak lain dirinya sendiri. Dengan semakin besarnya kepemilikan manajerial, 
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manajer akan lebih berhati-hati dalam memilih metode akuntansi serta kebijakan-

kebijakan akuntansi untuk perusahaan yang mereka kelola. Dengan adanya 

kepemilikan manajerial perusahaan tidak akan menunda pelaporan keuangan dan 

hal itu berarti pelaporan keuangan menjadi tepat waktu. 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh pada Ketepatan waktu pelaporan  

3. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Ketepatan Waktu Pelaporan 

Gusti dan Dwi, (2014) menyatakan kepemilikan institusional memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring 

secara efektif, sehingga dapat mendorong manajemen untuk mengeluarkan 

laporan keuangan yang tepat waktu. Savitri, (2010) menyatakan investor 

institusional dalam struktur kepemilikan menimbulkan pengaruh, sehingga 

mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan 

perusahaan menjadi memiliki keterbatasan.  

 H3: Kepemilikan institusional berpengaruh pada Ketepatan waktu 

pelaporan .  

4.Hubungan Komite Audit dengan Ketepatan Waktu Pelaporan 

Dewan Komisaris membentuk sebuah komite yang dinamakan dengan 

komite audit untuk melakukan pengawasan independen atas proses laporan 

keuangan. Peran penting komite audit adalah mengawasi audit laporan keuangan 

dan memastikan apakah penyusunannya telah mengikuti prosedur dan pedoman 

yang berlaku serta menilai mengenai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang 

dibuat oleh auditor eksternal (KNKCG, 2006) . 
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H4 : Komite audit berpengaruh pada Ketepatan waktu pelaporan. 

5.Hubungan Kualitas Audit dengan Ketepatan Waktu Pelaporan 

Menurut (Hilmi dan Syaiful, 2008), perusahaan dalam menyampaikan suatu 

laporan keuangan kepada publik agar akurat dan terpercaya diminta untuk 

menggunakan jasa KAP. Untuk meningkatkan kredibilitas laporan itu, perusahaan 

diminta untuk menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi nama yang baik. 

Menurut Clatworthy (2010), perusahaan yang diaudit oleh Big 4 akan 

menyelesaikan laporan auditnya lebih cepat daripada perusahaan yang diaudit non 

big 4.  

H5 : Kualitas audit berpengaruh pada Ketepatan Waktu Pelaporan 

 


