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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1995 untuk pertama kalinya peraturan akan kewajiban 

penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan publik di Indonesia, yang 

ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU.No.8 

tahun 1995 BAB X pasal 86 ayat 1. Dan kemudian disusul dengan surat 

keputusan yang dibuat oleh Ketua BAPEPAM No. 36/PM/2003 yang disertai 

surat keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004. 

Selanjutnya pada tahun 2011 ditetapkan peraturan Nomor: KEP-

346/BL/2011 yang disertai pencabutan surat keputusan No. 36/PM/2003,  

dalam peraturan Nomor: KEP-346/BL/2011 diatur tentang kewajiban 

penyampaian laporan keuangan berkala, yang menyebutkan bahwa semua 

perusahaan yang telah go public dalam penyampaian laporan keuangan 

tahunan wajib mengumumkan laporan tahunannya kepada publik yang meliputi 

penyampaian posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, 

laporan arus kas, dan opini dari akuntan, selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat 

dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan 

sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

undang-undang.  

Disisi lain, jika dilihat dari sudut pandang perusahaan dan pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam perusahaan, maka peraturan ketepatan waktu 
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dalam publikasi laporan keuangan oleh perusahaan merupakan hal yang sangat 

penting bagi laporan keuangan, yaitu bukan hanya untuk menghindari sanksi 

atau denda yang ditetapkan oleh peraturan, tetapi juga dikarenakan waktu 

publikasi laporan keuangan yang merupakan elemen pokok bagi catatan 

laporan keuangan yang memadai. 

Laporan keuangan dapat dikatakan baik atau dapat berguna bagi 

pengguna laporan keuangan apabila laporan keuangan tersebut memenuhi 

kriteria sebagai berikut, yaitu : 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Keandalan, 4. 

Dapat diperbandingkan (IAI, 2007). Ketepatan waktu dalam publikasi laporan 

keuangan dalam pembahasan ini masuk dalam kriteria laporan keuangan yang 

relevan. Oleh sebab itu, publikasi laporan keuangan yang tidak tepat waktu 

bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu 

prediksi bagi pemakainya atau bahkan tidak akan mempunyai nilai untuk dasar 

penentuan tindakan pada masa yang akan datang. 

Sedangkan tingkat ketepatan waktu suatu perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangannya ke Bursa Efek Indonesia banyak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut peneliti-peneliti sebelumnya salah 

satu faktor tersebut yaitu karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan. 

Karakteristik perusahaan tersebut dapat meliputi: ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, kepemilikan manajemen, profil perusahaan, rasio likuiditas, rasio 

leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, tipe perusahaan dan lain-lain 

(Latifah dkk, 2011). Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan meliputi: 1. 

Ukuran perusahaan, 2. Umur perusahaan, 3. Profitabilitas, dan 4. Leverage. 
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Ukuran perusahaan digunakan utuk mengetahui besar kecilnya suatu 

perusahaan. Sulistyo (2010), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap ketapatan waktu dalam penyampaian laporan 

keuangan suatu perusahaan, dimana perusahaan besar lebih tepat waktu dalam 

penyampaian laporan keuangannya dibandingkan perusahaan kecil. Dan umur 

perusahaan digunakan untuk mengetahui seberapa lama sejak pertama kali 

perusahaan menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Septriana (2010), menyatakan bahwa umur perusahaan 

yang lebih tua atau lama cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian 

laporan keungan, dibandingkan dengan perusahaan yang berumur lebih muda. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat laba 

perusahaan. Dwiyanti (2010), menyebutkan bahwa perusahaan yang 

mempunyai rasio profitabiliatas tinggi cenderung lebih tepat waktu dalam 

publikasi laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai 

rasio profitabilitas rendah. Untuk rasio leverage digunakan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka panjang perusahaan 

dengan menggunakan modal sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri 

(2013), menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat rasio leverage 

tinggi, akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keungannya, 

dibandingkan perusahaan yang mempunyai rasio leverage rendah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage dengan ketepatan waktu suatu perusahaan dalam 



4 
 

mempublikasikan laporan keuangannya. Sedangkan dari beberapa peneliti yang 

berbeda, untuk variabel yang sama, ditemukan hasil yang kontradiktif dengan 

penelitian-penelitian diatas, yaitu penelitian dari Nasution (2013) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap lamanya 

waktu publikasi laporan keuangan suatu perusahaan. Dan penelitian dari Fitri 

(2013) memberikan hasil bahwa umur suatu perusahaan tidak mempengaruhi 

lamanya waktu publikasi laporan keuangan suatu perusahaan. Prastiwi dkk 

(2014), memberikan hasil bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan suatu perusahaan. 

Selanjutnya penelitian dari Dwiyanti (2010), menyatakan bahwa rasio leverage 

tidak mempengaruhi lamanya waktu publikasi laporan keuangan suatu 

perusahaan.  

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, 

mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh 

karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, 

dan leverage) terhadap ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan 

perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur pada tahun 2013. 

Pemilihan perusahaan-perusahaan publik yang masuk kategori perusahaan 

manufaktur ini didasarkan pada pertimbangan akan homogenitas dalam 

aktivitas produksinya dan kelompok industri ini relatif lebih besar jika 

dibandingkan dengan kelompok industri lain di Bursa Efek Indonesia, sehingga 

mendominasi bursa dan mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan 

bursa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah karakteristik perusahaan 

yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, 

dan leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam publikasi laporan 

keuangan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Menguji pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage) terhadap ketepatan waktu dalam 

publikasi laporan keuangan. 

b. Mendapatkan bukti empiris serta memperkuat penelitian sebelumnya.  

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi berbagai 

pihak, sehingga manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a) Perusahaan, agar dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya 

ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan suatu perusahaan, 

sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan suatu 

perusahaan.  
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b) Investor, untuk informasi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki ketepatan waktu dalam 

penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

c) Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian-

penelitian selanjutnya yang sejenis, di samping sebagai sarana untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan. 


