
1 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan instrumen penting sebuah perusahaan. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tujuan dari 

suatu laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan  keuangan pada  

dasarnya harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas 

informasi  laporan  keuangan  yaitu  dapat  dipahami,  relevan,  andal,  dan  dapat 

diperbandingkan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (timeliness) 

merupakan salah satu karakteristik kualitatif informasi sebagai pendukung 

relevansi informasi. 

Dalam undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal mengatur 

tentang tuntutan perusahaan agar menyajikan laporan keuangan untuk 

disampaikan kepada publik. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2011 BAPEPAM 

mengeluarkan keputusan ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-346/BL/2011 

tentang kewajiban Publikasi Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan 

Publik yang menyatakan bahwa Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan 

laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM-LK dan diumumkan kepada 

masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan (Dewi,2013). Kemudian juga merujuk pada keputusan Direksi 
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PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor 

I-E tentang kewajiban penyampaian informasi yang menyatakan bahwa Laporan 

Keuangan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan, 

selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan 

Keuangan Tahunan. Hal tersebut harus dilakukan karena salah satu cara investor 

untuk melihat kinerja dari sebuah perusahaan adalah dari melihat laporan 

keuangan yang dipublikasikan. Agar informasi yang tersaji di dalam laporan 

keuangan memiliki relevansi yang dapat di andalkan oleh pengguna maka 

informasi yang tersaji harus disajikan tepat waktu, sehingga jika terdapat 

penundaan penyampaian pelaporan maka akan menghilangkan relevansinya. 

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan suatu 

perusahaan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. 

Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar 

modal. Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan mengandung sebuah good 

news dan bad news yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Good news 

merupakan berita baik bagi investor sebagai signal yang baik dalam menentukan 

keputusan investasi. Sedangkan Bad news merupakan berita buruk bagi investor 

sebagai signal yang kurang baik dalam menentukan keputusan investasi 

(Wulantoro, 2011). Selain itu, laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat 

waktu akan mengurangi resiko ketidaksesuaian penafsiran informasi yang 

disajikan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik adalah 

sebagai sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi yang 
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bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor 

(Marathani,2013). 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Tingkat profitabilitas diperkirakan 

mempengaruhi ketepatan waktu. Menurut Brigham dan Houston (2010:146) rasio 

profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan 

keputusan operasional. Tingkat Profitabilitas mencerminkan tingkat efisiensi dan 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika tingkat 

profitabilitas perusahaan baik maka akan menjadi pemicu perusahaan untuk 

segera menyampaikan lapoan keuangannya karena tingkat profitabilitas menjadi 

informasi penting bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Faktor berikutnya yang diperkirakan mempengaruhi ketepatan waktu adalah 

solvabilitas, analisa solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan menutupi 

seluruh kewajiban-kewajibannya (Dewi, 2013). Perusahaan dengan rasio 

solvabilitas yang relatif tinggi mempunyai resiko pengembalian yang tinggi pula, 

hal tersebut juga mencerminkan kesulitan keuangan (financial distress). Hal 

tersebut akan meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan auditor dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan. Sehingga akan berdampak pada lamanya 

penyelesaian audit. Selain itu, tingginya rasio solvabilitas merupakan bad news 

bagi para investor dan perusahaan cenderung akan menunda penyampaian laporan 

keuangan.  

Ukuran perusahaan diperkirakan mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih dimonitor oleh 
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investor, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu perusahaan besar juga memiliki 

sumber daya keuangan yang lebih besar, staf akuntan yang lebih banyak, dan 

pengendalan internal yang baik. Hal tersebut menjadi keunggulan perusahaan 

untuk dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Opini auditor 

independen atas laporan keuangan merupakan syarat yang harus dipenuhi 

perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Dewi 

(2013) opini auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. 

Perusahaan yang mendapatkan opini unqualified opinion cenderung akan lebih 

cepat untuk menyampaikan laporan keuangannya karena bagi investor opini 

tersebut yang merupakan good news.  

Faktor lain yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu adalah kualitas 

auditor. Auditor bertanggungjawab untuk melaksanakan audit di perusahaan dan 

bekerja secara professional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik 

serta memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan pada waktu yang tepat. 

Standar auditing yang berkaitan dengan pelaksanaan audit di lapangan yaitu 

standar pekerjaan lapangan. Standar tersebut mengatur tentang prosedur dalam 

penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas 

yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern 

dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan (SA Seksi 150 Paragraf 02). 

Pemenuhan standar auditing oleh auditor akan berdampak pada lamanya 

penyelesaian laporan audit dan peningkatan kualitas hasil audit. Pelaksanaan audit 
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yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu semakin lama, 

sebaliknya semakin tidak sesuai dengan standar, semakin pendek waktu yang 

diperlukan (Ervilah dan Nurul Fachriyah, 2014). Auditor yang berasal dari KAP 

besar dianggap mempunyai kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi 

professional yang lebih baik serta cenderung menjaga kualitas audit yang 

diberikan kepada klien sehingga diharapkan mampu memberikan audit yang 

berkualitas dan diselesaikan dengan tepat waktu. 

Pada tanggal 1 April 2013 terdapat 59 perusahaan yang belum 

menyampaikan Laporan keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2012, 

7 diantaranya adalah perusahaan yang berbeda tahun buku sedangkan 52 lain 

adalah perusahaan dengan tahun buku 31 Desember 2012 (www.idx.co.id). 

Diantara 52 perusahaan tersebut terdapat 15 perusahaan manufaktur yang belum 

menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun berikutnya, pada tanggal 1 April 

2014 terdapat 58 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan 

Auditan yang berakhir per 31 Desember 2013, 8 diantaranya adalah perusahaan 

yang berbeda tahun buku sedangkan 49 yang lain adalah perusahaan dengan tahun 

buku 31 Desember 2013 (www.idx.co.id). Diantara 49 perusahaan tersebut 

terdapat 9 perusahaan manufaktur yang belum menyampaikan laporan keuangan. 

Pada tahun berikutnya, pada tanggal 1 April 2015 terdapat 59 perusahaan yang 

belum menyampaikan laporan keuangan Auditan yang berakhir per tanggal 31 

Desember 2014, 7 diantaranya adalah perusahaan yang berbeda tahun buku 

sedangkan 52 lainnya adalah perusahaan dengan tahun buku 31 Desemmber 2014 
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(www.idx.co.id). Diantara 52 perusahaan tersebut terdapat 11 perusahaan 

manufaktur yang belum, menyampaikan laporan keuangan. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu Dewi (2013) dan Mchugh (1975) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan dan opini auditor berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan Marathani 

(2014) hanya menemukan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh 

signifikan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Wulantoro (2011), Laksono 

(2014) yang menemukan ukuran perusahaan dan opini auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 Marathani (2014) dan Wulantoro (2011) menemukan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Faktor lain dalam penelitian Marathani (2014) adalah likuiditas dan leverage yang 

juga berpengaruh signifikan. Berbeda dengan wulantoro (2011) yang menemukan 

solvabilitas, dan reputasi Kantor Akuntan dan Struktur kepemilikan internal 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

Sedangkan dalam penelitian Laksono (2014) faktor faktor tersebut tidak 

berpengaruh signifikan kecuali faktor solvabilitas, sejalan dengan Alkatib (2012) 

yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Kemudian 

Marathani (2014) menemukan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu. 

 Dari beberapa penelitian terdahulu masing-masing faktor memiliki hasil 

pengujian yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menguji pengaruh faktor-
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faktor seperti profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor dan 

kualitas auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. 

Perusahaan manufaktur dipilih karena merupakan salah satu sektor perusahaan 

dengan jumlah yang banyak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

kompleksitas laporan keuangan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa faktor yaitu 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor dan kualitas auditor 

yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah profitabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan, opini auditor, dan kualitas auditor berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ? 

C. Batasan Masalah 

 Penelitian ini dibatasi pada penganalisisan faktor-faktor yang terdiri dari 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor dan kualitas auditor 

apakah mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2012 - 2014. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris dan 

menganalisis faktor-faktor seperti profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, 

opini auditor dan kualitas auditor mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu 
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penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2014. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti Lain 

 Sebagai tambahan ilmu pengetahuan menganai faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan sebagai 

referensi untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang. 

2. Bagi Investor 

Untuk membantu mengidentifikasi dan memberi pandangan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 

 


