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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Review penelitian terdahulu selanjutnya Lisa (2015) disebutkan bahwa ukuran 

perusahaan, solvabilitas, dan profitabilitas maupun secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap penundaan laporan audit, dan kontribusi yang paling besar 

pembentukan penundaan laporan auditberasal dari profitabilitas. Hal ini terjadi 

karena perusahaan yang mengumumkan profitabilitas yang relatif rendah 

cenderung untuk memundurkan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit. 

Pada ukuran perusahaan dalam penelitian ini mengarah pada nilai uji t bernilai -

0,2229 yang berpengaruh secara negatif pada timeliness. Adapun pada faktor lain 

yaitu profitabilitas juga mengarah yang sama dengan niali uji t -0,249 yang 

berpengaruh secara negatif terhadap timeliness walaupun perusahaan tersebut 

memiliki profitabilitas yang relatif rendah tetapi apabila didukung dengan adanya 

faktor lainnya seperti kemampuan perusahaan dapat mengembalikan 

kewajibannya secara tepat waktu dan juga perusahaan memiliki ukuran 

perusahaan yang relatif maka akan memicu pada ketepatan waktu (timeliness) 

untuk melaporkannya secara disiplin pada BAPEPAM. Namun pada penelitian ini 

meyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel agar 

penelitian selanjutnya bisa lebih tepat dan sesuai dengan puncak sasaran yang 

diharapkan.  
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Adapun pada penelitian terdahulu Astuti (2007) yang berjudul “Faktor-faktor 

yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan” 

mengemukakan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pada timeliness 

itu ialah leverage, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, 

kepemilikan perusahaan, umur perusahaan, reputasi auditor, dan opini auditor. 

Adapun pada profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan, dan umur perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini 

menggunakan regresi logitik untuk mengukur analisis data dalam penelitian ini. 

Dalam uji goodness fit pada penelitian ini menunjukkan hasil 15,4% yang berarti 

model regresi yang dipakai layak untuk digunakan. Selain itu uji hipotesis 

selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan uji wald yang hampir sama dengan 

uji t (uji parsial) dengan hasil yang dimana mencari pengaruh dari beberapa 

variabel tersebut. Adapun variabel-variabel yang berpengaruh tersebut ialah 

ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan opini auditor dengan masing-masing 

nilai signifikansi yang berpengaruh. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur adalah profitabilitas, likuiditas, 

leveragedan ukuran perusahaan tetapi penelitian ini tidak berhasil menemukan 

bukti adanya pengaruh antara opini audit dan kualitas auditor terhadap 

ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa 

perusahaan akan segeramenyampaikan laporan keuangannya segera mungkin 

dengan memperhatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut. Pada 

ukuran perusahaan yang berpengaruh pada ketepatan waktu (timeliness) 
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dikarenakan apabila ukuran perusahaan semalin besar maka semakin besar pula 

sumber daya yang dimilki perusahan serta sistem informasi perusahaan yang amat 

penting. Pada kondisi seperti inilah yang memungkinkan perusahaan semakin 

memperpendek pada penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit atau audit 

report (Marathani, 2012). Pada variabel ROA memiliki nilai wald sebesar 5,247 

dan lebih besar dari nilai wald tabel (5,247>3.841), maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Variabel ROA berpengaruh terhadap ketepatan waktu sesusai dengan 

teori maupun jurnal yang telah dijelaskan pada penelitian Dhean Tiza Maratahani, 

seperti halnya pada penelitian Kartika (2009) dan Respati (2004) bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hal yang sama dikemukakan oleh Sulastri (2011) 

yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang diukur dengan tingkat ROA 

dan ROE menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan perusahaan akan 

cenderung untuk tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya karena dapat 

digunakan sebagai berita baik yang harus segera diketahui publik bahwa 

perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi. Kondisi seperti ini terjadi karena 

perusahaan ingin menunjukan kinerja perusahaan bahwa perusahaan dapat 

dikelola dengan baik dan sesuai dengan keinginan para pemakai laporan 

keuangan. 
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Tabel 2.1 

Rincian Tabel Peneliti Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Oyong Lisa  Determinan Audit Delay 

dan Timeliness 

Bahwa pada Ukuran perusahaan, 

solvabilitas, dan profitabilitas 

secara simultan maupun secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay, dan 

kontribusi 

yang paling besar pembentukan 

audit delay berasal 

dari profitabilitas. 

2 Christina Dwi 

Astuti 

Faktor-faktor yang 

Berpengaruh Terhadap 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Hasil penelitiannya yaitu pada 

variabel reputasi auditor, opini 

auditor dan ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh terhadap 

ketepatan waktu, sedangkan uji 

hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji wald dengan 

alpha sebesar 0,005. 

 

3 Dhea Tiza 

Marathani 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Ketepatan Waktu 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang dapat 
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Penyampaian Laporan 

Keuangan (Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-

2012) 

mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

pada perusahaan manufaktur 

adalah profitabilitas, likuiditas, 

leverage dan ukuran perusahaan. 

Penelitian ini tidak berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh 

antara opini audit dan kualitas 

auditor terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan. hal ini membuktikan 

bahwa perusahaan akan segera 

menyampaikan laporan 

keuangannya segera mungkin 

dengan memperhatikan faktor-

faktor yangdapat mempengaruhi 

tersebut. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi adalah hak yang diberikan kepada agen untuk melakukan 

suatu tindakan yang menyangkut pada hal kepentingan pemilik, Raharjo (2007). 

Pada teori ini menyebutkan bahwa pada di teori ini menghubungkan agen dengan 
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stakeholder maupun shareholder yang dimana menjaga hubungan antar anggota 

sebagai prinsipal. Dalam hubungan ini pasti terjadinya konflik antara prinsipal 

dan agen, maupun juga penyebabnya terdapat tidak adanya kesusaian dalam 

tindakan agen dengan kesesuaian prinsipal sehingga memicu pada konflik atau 

perselisihan yang ada dalam penelitian Sari (2012). Pada salah satu manajemen 

keuangan perusahaan ialah memakmurkan pemegang saham (stakeholder) 

perusahaan. Tujuan itu bisa dicapai apabila tanggung jawab atas pengelolaa 

perusahaan dikendalikan oleh pihak-pihak yang profesional. Apabila mereka 

mengerahkan kepada pihak profesional maka diharapkan bisa menutup 

kemungkinan untuk menutup keterbatasan yang ada. Adapun pihak-pihak yang 

profesional tersebut biasanya terdiri dari manajer perusahaan.  

Didalam teori agensi terdapat tujuan yang mengindikasikan pada informasi 

manajemen keuangan yaitu terdapat dua tujuan, seperti halnya digunakan untuk 

kepentingan keputusan dan agen, lalu digunakan pada pengevalusian dan 

pembagian hasil sesuai dengan kontrak kerja yang disetujui sebelumnya, Raharjo 

(2007). Teori agensi juga biasa disebut dengan contracting theory yang 

merupakan salah satu aliran penting.  

Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer 

perusahaan dan pemegang saham. Pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan 

perusahaan terhadap pihak manajemen perusahaaan. Manajer berhak atas pihak 

yang berwenang dengan kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan 

laporan keuangan yang cenderung melaporkan sesuatu memaksimalkan 

utilitasnya dan mengorbankan kepentingan saham. Sebagai pengelola perusahaan, 
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manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dalam perusahaan dan 

prospek perusahaan dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Manajer 

berkewajiban untuk memberikan sinyal kepada pemilik mengenai kondisi 

perusahaan yang dimana itu merupakan tanggung jawab dari seorang manajer atas 

pengolaan perusahaan. Tetapi terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan sebenernya sehingga hal ini yang memicu terjadinya 

konflik keagenan (Putri et al., 2015). 

Teori agensi biasanya hanya berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan 

penyelenggaraan hubungan antar berbagai pihak. Dalam contohnya audit yang 

dimana sebagai suatu alat instrumen yang digunakan untuk meyakinkan bahwa 

laporan keuangan perusahaan telah diteliti keakuratannya. Selain itu dalam 

laporan keuangan tersebut akan diberi pendapat oleh auditor sesuai dengan data 

laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu penyampaian dalam secara tepat waktu 

dan telah diaudit merupakan upaya yang diwajar yang dilakukan emitenn untuk 

memberikan jaminan kepada pemegang saham dan pemerintah terhadap 

pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ataupun juga pihak 

emiten.  

2. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Pada teori ini merupakan teori yang yang menggambarkan perusahaan 

yang menjembatani atau yang memberikan sinyal kepada pihak investor maupun 

pemegang keputusan dalam informasi perusahaan saat ini ataupun pada periode 

yang berjalan. Teori ini menjelaskan alasan perusahaan mempunyai dorongan 
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untuk memberikan informasi laporan keuangannya kepada pihak eksternal. Pada 

teori ini menjelaskan bahwa sinyal dilakukan oleh manajer perusahaan untuk 

mengurangi asimeteri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan 

keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme untuk 

menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip nin mencegah 

perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu 

pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak 

overstate. Menurut Zainudin dan Hartono dalam Sunardi (2010) dalam suatu 

informasi sebagai suatu pengumuman yang akan dipublikasikan maka akan 

memberikan sinyal kepada investor dalam pengambilan keputusan, apabila 

pengumuman bernilai positif maka akan diharapkan pada pangsa pasar adanya 

informasi tersebut diterima oleh pasar sedangkan apabila bernilai negatif maka 

akan menghasilkan reaksi yang sebaliknya. Tujuan dari adanya teori sinyal ini 

kemungkinan besar membawa  dampak yang baik bagi para pemakai laporan 

keuangan. Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih 

oleh perusahaan dimasa yang akan datang. 

Beberapa contoh teori sinyal dalam ketepatan waktu (timeliness) adanya 

pelaporan maupun publikasi pada laporan keuangan tahunan atau juga laporan 

keuangan auditan yang dilaporkan secara cepat tepat waktu maka akan 

memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun juga investor dalam 

pengambilan keputusan. Pada teori ini menyatakan bahwa dalam situasi 

perusahaan mendapatkan keuntungan pada manajemen perusahaan tersbut yang 

akan menggunakan informasi itu untuk memberikan sinyal kepada investor agar 
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mendukung kelangsungan posisi manajemen saat ini dan mendapatkan 

kompensasi yang lebih tinggi pada manajemen, (Srimindarti, 2008). 

3. Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan bagian penting dalam pelaporan keuangan 

yang disajikan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan juga seharusnya 

disajikan dengan informasi yang kuantitatif dan dapat dipertanggung jawabkan isi 

dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan merupakan dasar bagi 

penggunanya dalam memberikan keputusan bagi investor. Adapun syarat utama 

bagi peningkatan harga saham perusahaan adalah laporan keuangan dan laporan 

audit yang disajikan dengan tepat waktu, dapat diketahui bahwa lama waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan merupakan suatu hal yang penting 

karena dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan yang diambil oleh para 

pemangku kepentingan (stakeholder). Didalam laporan keuangan itu sendiri 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

dapat disajikan dalam beberapa cara contohnya laporan arus kas atau laporan arus 

dana), catatan, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan materi bagian 

integral dari laporan keuangan. (Fitria et al., 2015) 

PSAK No.1 (2009) pada Peraturan Standard Akuntansi Keuangan No.1 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas”. Tujuan umum laporan keuangan dalam Peraturan 

Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009 adalah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 
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ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan.  

Adapun didalam laporan keuangan menyajikan informasi yang dimana akan 

mencapai tujuan tertentu ialah : 

 Aset  

 Liabilitas 

 Pendapatan dan Beban  

 Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik;dan 

 Arus kas.  

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. 

Laporan keungan dapat dikatakan bermanfaat atau pun memiliki kandungan 

informatif ialah yang mempunyai beberapa kulitas dalam informasinya. Didalam 

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan pada Indonesia (2013) yang dimana 

karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana telah disusun seperti : 

 Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk dipahami oleh pemakainya. Pengguna diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, 
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akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan 

yang wajar. 

 Relevan 

Agar laporan keuangan bermanfaat, informasi di dalamnya harus relevan 

untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 

Informasi di dalam laporan keuangan memilki kualitas relavan jika dapat 

memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, 

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi harus relevan 

untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 

 Materialitas 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas laporan 

keuangan. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan 

keuangan.  

 Keandalan  

Informasi yang handal ialah informasi yang tidak menyesatkan bagi pihak 

yang menggunakan informasi tersebut dan juga dapat diandalkan pemakaian 

sebagai pada penyajiannya yang tulus dan jujur maupun juga pada 

pembuatannya.  

 Penyajian jujur 
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Informasi keuangan di laporan keuangan pada umumnya tidak luput dari 

resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari pada apa yang seharusnya 

digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesenjangan untuk 

menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam 

mengidentifikasikan transaksi serta pristiwa lainnya yang dilaporkan, atau 

dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai 

dengan makna transaksi dan pristiwa tersebut. 

Apabila pada laporan keuangan perusahaan yang berbentuk laporan keuangan 

yang disusun akuntan maupun laporan keuangan yang disusun auditan sesuai 

dengan karakteristik kualitas laporan keuangan yang telah ditetapkan pada 

standard PSAK No. 1 Revisi 2013, akan memberikan dampak positif bagi pihak 

yang menggunakan informasi laporan keuangan tersebut. Beberapa pihak dalam 

pengguna laporan keuangan tersebut meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda PSAK No.1 (2009) 

4. Peraturan Pelaporan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia  

Dalam Undang-Undang Pemerintah No. 8 Tahun 1995 mengatur dalam 

hal pasar modal secara garis besar isi dalam peraturan ini mengenai hukum akan 

didalam mekanisme pasar mdoal harus disusun agar teciptanya keadilan dan 

landasan hukum yang kukuh dalam mekanismenya dan juga terciptanya 

perlindugan kepentingan masyarakat pemodal dari praktik-praktik yang 
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merugikan para pangsa pemodal atau masyarakat. Sebelum adanya UU No. 8 

Tahun 1995 terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal tetapi 

dinamai globalisasi ekonomi yaitu pada UU No. 15 Tahun 1952. Tetapi pada 

peraturan lama tersebut tidak sesuai dengan keadaan perekonomian Indonesia 

yang semakin maju dan berkembang. Di peraturan UU No. 8 tahun 1995 tentang 

Pasar Modal mengungkapkan dengan jelas perusahaan publik wajib 

menyampaikan laporan keuangan berkala dan laporan insidental lainnya kepada 

BAPEPAM. BAPEPAM mengeluarkan peraraturan yang mewajibkan bagi setiap 

emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikaan laporan keuangan tahunan 

perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-

lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Tetapi  

pada  30 september 2003 pihak dari BAPEPAM mengeluarkan peruatruan baru 

untuk memperketat peraturan-peraturan dengan mengeluarkan peraturan 

BAPEPAM nomor lamprian surat KEP-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat 

yang lazim dan disampikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir 

bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.  

Dalam hal berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, persyaratan kepatan waktu (timeliness) merupakan suatau keharusan 

yang wajib karena perusahan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan 

keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan 

ketentuan pasal yang sudah tertera. Pada peraturan itu menyebutkan bahwa 

“Emiten yang pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi 
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denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian 

laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah).” 

Didalam pasar modal di Indonesia memandang keterlambatan tersebut 

sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informsi perusahaan dipasar 

modal. Ketepatan waktu juga turut menunjang pasar modal yang efisien. 

5. Auditing  

Auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan. Pada dasarnya, audit merupakan suatu alat perusahaan bagaimana 

perusahaan melihat hubungannya dengan lingkungan-lingkungan tempat 

perusahaan beropersi dan juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan seperti 

halnya mereka berhubungan antara peluang dan juga ancaman (Tunggal, 2000). 

Dari kutipan Mulyadi dan Puradiredja (1998)definisi auditing ditinjau dari 

sudut profesi akuntan publik, auditing sendiri adalah pemeriksaan (examination) 

secara objektif atas laporan keuangan perusahaan dengan tujuan apakah laporan 

keuangan sudah disajikan dengan wajar dengan hal material, posisi keuangan dan 

hasil perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip yang berterima secara umum.  

Dalam pemeriksaan akuntan (auditing) pada dasarnya terdapat menjadi tiga 

bagian, yaitu Tunggal (2000) : 
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1. Pemeriksaan keuangan (financial auditing)  

Bagian ini berhubungan dengan pengesahan kebenaran dan kewajaran 

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan dengan standar-standar yang 

berlaku umum. Pada pemeriksaan keuangan biasanya dilakukan oleh auditor 

eksternal. 

2. Pemeriksaan Intern 

Bahwa pada pemeriksaan intern mencakup dalam hal penilaian yang 

indipenden sebagai bagian dari sistem pengendalian intern dan dalam waktu 

yang bersamaan memberikan nasihat untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Adapun tujuan dari adanya pemeriksaan intern ialah memberikan keyakin 

pada manejemen mengenai efisiensi dan efektivitas operasi serta kontribusi 

merka terhadap pencapian tujuan organisasi. 

3. Pemeriksaan Manajemen  

Mendefinisikan sebagai penilaian sistem manajemen perusahaan (auditee), 

yang dimana apakah sistem tersebut operasi secara efektif dan risiko apa yang 

mungkin timbul apabila sistem tersebut tidak beroperasi secara efiensi dan 

efektif (Simke, 1982).  

Sistemasi ataupun langkah-langkah utama dalam proses auditing sebagai 

berikut (Mulyadi dan Puradiredja, 1998) :  

Gambar 2.1 

Proses Auditing 
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Tujuan dari adanya audit didalam laporan keuangan ialah  untuk menyatakan 

pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun standar 

auditing ialah standar yang ditetapkan oleh ISA (Internasional Standards 

Auditing) pada tanggal 1 Janurari 2013 (Tuanakotta, 2013) dan Ikatan Audit 

Indonesia. Pada standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam 

Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dalam PSA terdiri ketentuan-ketentuan dan 

pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam menjalankannya 

tugasnya untuk mengaudit. (Mulyadi dan Puradiredja, 1998) . 

6. Audit Report  

Laporan audit sendiri merupakan sarana auditor untuk berkomunikasi 

dengan khalayak lain disekitar lingkungannya. Yang pada dimana laporan audit 

merupakan penyajian auditor terhadap penyampaian opininya mengenai 

kewajiaran laporan keuangan auditan. Pendapat laporan audit tersebut ditulisakan 

dalam bentuk bahasa baku yang dimana bahasa tersebut sudah sesuai dengan 

standar yang ditetapkan (Jusup, 2001). Isi dalam format laporan bentuk baku 

tersebut telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam bentuk 

laporan bentuk baku tersebut terdapat 3 paragaraf atau 3 lampiran yang 

menyatakan dalam pendapat auditor. Adapun dalam beberaa paragraf tersebut 

dicantumkan : 

1. Paragraf pengantar (introduce paragraf) 

2. Paragraf lingkup audit (scope paragraf) 

3. Paragraf pendapat (opinion paragraf) 
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7. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Salah satu kriteria profesialisme pada auditor ialah menyajikan laporan 

auditannya secara tepat waktu pada Kartika (2011). Pada ketepatan waktu 

merupakan sinyal yang sangat penting bagi pengambil keputusan, adapun hal 

sangat penting itu ialah penyajian laporan keuangan yang akan disediakan 

sebagaimana kewajiban dari perusahaan. Didalam ketepatan waktu (timeliness) 

memaparkan karakteristik yang penting pada laporan keuangan  termasuk dalam 

pelaporannya yang diharuskan secara tepat waktu yang akan mengurangi pada 

resiko ketidaksesuaian pada penafsiran informasi yangakan disajikan (Marathani, 

2012). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga hal yang sangat 

penting karena akan dapat mempengaruhi keputusan manajemen yang diambil 

dalam masa yang akan datang dan digunakan oleh para pengguna laporan 

keuangan. Secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas 

ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang 

baik dilihat dari segi waktu. Dyer dan Mc Hugh dalam Lisa (2015)menggunakan 

tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:  

1. Preliminary lag 

Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan 

laporan akhir preleminary oleh bursa. 

2. Auditor’s report lag 

interval jumlah hariantara tanggal laporan keuangan sampai tanggal 

laporan auditor ditandatangani, dan  

3. Total lag 
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Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampaitanggal 

penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. 

 Pada biasanya laporan yang disajikan secara tepat waktu cenderung 

memiki laba yang kecil tetapi dan juga disajikan dengan beberapa kekurangan 

mengingat adanya laba yang lebih kecil. Pada biasanya akuntan yang melaporkan 

laba yang rentan memiliki nilai yang lebih kecil dikarenakan adanya nilai 

kapitalisasi yang dianggap kerugian bagi perusahaan. Namun, sebaliknya pada 

pelaporan laporan keuangan yang disajikan tepat waktu kurun mendapatkan laba 

yang lebih besar karena kabar tersebut cenderung lebih presisten. Dari adanya 

laporan keuangan yang disajikan kurang tepat waktu sebab adanya pelaporan laba 

yang tinggi ini karena akuntan memerlukan informasi yang lebih detail dari kabar 

baik tersebut agar dapat terverifikasi sebelum mereka mengumumkannya (Basu, 

1997). 

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam UU 

No. 8 Tahun 1995 tentang kewajiban penyampaian laporan keuanganberkala. 

Peraturan tersebut secara hukum mensyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku 

individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat dipasar modal 

Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness) 

8. Solvabilitas 

Adanya struktur modal merupakan perbandingan dari adanya total hutang 

dengan modal sendiri didalam perusahaan. Keputusan didalam struktur modal 

berkaitan dengan adanya pemilihan sumber dana baik dalam internal perusahaan 
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maupun dari ekternal perusahaan yang dimana akan mempengaruhi pada nilau 

perusahaan itu sendiri. Dana yang bersumber dari pihak eksternal perusahaan 

ialah dana dari kreditur Susilowati dan Turyanto (2011). Pada solvabilitas sendiri 

merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana perusahaan dapat 

mengembalikan dana yang dipinjam dalam jangka waktu yang panjang atau setara 

dengan lebih dari 1 tahun. Pada rasio ini apabila perspektif kemampuan 

membayar kewajiban jangka panjang, maka semakin rendah pula rasio akan 

semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

panjangnya. Namun jika sebaliknya semain tinggi rasio semakin buruk 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pangjangnya.   

Menurut Sutrisno (2001:16), mendefininisikan tentang solvabilitas, 

yaitusolvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Menurut Munawir (2004:32), 

mendefenisikan tentang  solvabilitas, yaitu solvabilitas, adalah menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasikan secara kewajiban keuangan jangka panjang. 

Manfaat rasio solvabilitas menurut Kasmir (2008) terdapat 8 manfaat, yaitu :   

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya.  

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)  
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3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dengan modal.  

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

hutang.  

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva.  

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.  

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri.  

8. Manfaat lainnya.  

9. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan analisis yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba perusahaan dengan menggunakan total aset kekayaaan 

perusahaan dengan disesuaikan dengan biaya-baiaya perusahaan yang akan 

dikeluarkan. Dalam menggunakan laba perusahaan untuk melakukan analisis 

profitabilitas terdapat ada beberapa faktor yang memperngaruhinya seperti halnya: 

 Laba karena perubahan prinsip akuntansi  dan  

 Biaya restrukturirasi. 

Pada laba yang dikarenakan perubahan prinsip akuntansi biasanya ada 

argumentasi yang bisa dikemukakan yaitu laba karena perubahan akuntansi tidak 

sering muncul (non-recurring) dan relatif bukan dari kegiatan normal perusahaan. 
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Karena laba perubahan akuntansi seharusnya tidak diperhitungkan karena tidak 

mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan 

laba. Dalam kaitannya dengan biaya restrukturirasi perusahaan ada beberapa 

argumentasi yang bisa dikemukakan (Hanafi dan Halim, 1996).  

Profitabilitas sangat penting bagi semua pihak pengguna informasi laporan 

keuangan tahunan, terutama investor sekuritas dan juga kreditor. Bagi investor 

laba merupakan faktor penentu dalam perubahan nilai efek/sekuritas, pengukuran 

dan peramalan pada laba merupakan hal yang paling penting bagi investor ekuitas. 

Adapun bagi kreditor, laba dan arus kas merupakan hal paling umum untuk 

melihat pembayaran bungan dan pokok-pokok (Van Horne dan Wachowicz, 

2005). 

 Investor dalam pasar modal sangat melihat kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan rasio profitabilitas dari tahun ke tahun. Profitabilitas sangat penting 

bagi investor dikarenkan pembagian deviden kepada investor bersumber dari 

profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan, Suharli dan Oktarina (2005). 

Dalam pengukuran profitability terdapat 2 jenis hal yang memiliki perbedaaan 

(Ulupui, 2012): 

1. Hubungan antara profit dengan sales sehingga tdengan sales sehingga 

terjadi residual return bagi perusahaan per rupiah penjualan. 

2. Return on Investment atau biasa disebut dengan Return on Aset 

Menurut Sartono (2008:122), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 
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modal sendiri. Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa 

baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, 

mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu 

untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingandengan analisa 

profitabilitas ini. 

Profitabilitas dikatakan baik apabila memenuhi target laba yang diharapkan. 

Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen 

perusahaan tersebut kurang baik. Perusahaan yang mempunyai rugi atau tingkat 

profitabilitas rendah nantinya akan membawa dampak buruk dari reaksi pasar dan 

akan menyebabkan turunnya penilaian kinerja suatu perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik 

cenderung menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Hilmi dan Ali, 

2008). 

10. Ukuranperusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total 

aset, penjualan, dan ekuitas total utang dan ukuran perusahaan memiliki korelasi 

kuat dan positif (Odgen, 1987 dalam Magreta dan Nurmayanti, 2009).  

 Perusahaan yang ukurannya lebih besar maka akan lebih mudah memiliki 

atau mendapatkan sumber dana/modal dari berbagai sumber, sehingga untuk 



31 
 

 
 

meminjam kepada kreditorpun juga akan mudah dikarenakan perusahaan 

memiliki profitabilitas yang lebih besar untuk memenangkan persaingan dalam 

industri. Disisi lain, perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil lebih fleksibel 

dlam mengahadapi ketidakpastian dalam mendapatlan sumber dana/modalkarena 

perusahaan kecil lebih cepat beraksi terhadap beberapa perubahan-perubahan 

yang cepat berubah. Maka dari itu, memungkinkan perusahaan dengan skala yang 

besarleverage akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil, Husan 

(2001). Besar kecilnya dalam skala perusahaan dapat mempengaruhi struktur 

modal dengan didasarkan pada kenyataan yang dimana bahwa semakin besar 

perusahaan maka perusahaan tersebut mempunyai potensi pertumbuhan penjualan 

yang tinggi sehingga perusahaan tersbut lebih berani dalam mengeluarkan saham 

baru dan lebih mudah dalam peminjaman uang yang lebih besar terhadap 

beberapa kreditur sesuai dengan ukuran perusahaan tersebut.  

 Perusahaan yang memiliki skala dari sedang-besar akan lebih agresif untuk 

melakukan manajemen laba yang pada dasarnya pada melaporkan laba dengan 

jumlah besar agar terhindar dari pelaporan kerugian dan juga menghindari adanya 

penurunan laba perusahaan Handayani dan Rachmadi (2009). Perusahaan yang 

mempunyai skala besar cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan laporan 

keuangan, sehingga berdampak pada perusahaan karena informasi yang 

didapatkan lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007). 

 Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya suatu 

perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi 

pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aktiva suatu perusahaan 
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maka akan semakin besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan 

suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin 

besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat 

(Hilmi dan Ali, 2008). 

11. Ukuran KAP (Kantor AkuntanPublik) 

Adanya keefektifan dari suatu pemeriksaan dan kemampuannya dalam 

mencegah laporan oportunistik, yang diharapkan datang dari integritas audior 

yang tinggi. Semakin besar ukuran KAP maka akan semakin baik hasil kualitas 

audit yang dihasilkan dikarenakan adanya ketelitian yang tinggi dan juga sumber 

daya manusia dalam KAP berukuran besar merupakan salah faktor keberhasilan 

kualitas audit yang baik, Handayani dan Rachmadi (2009).  

Kantor AkuntanPublik (KAP) adalahsuatubentukorganisasiakuntan publik 

yang memperolehizinsesuaidenganperaturanperundang-undangan, yang berusaha 

di bidangpemberianjasaprofesionaldalampraktekakuntanpublik.Kantor Akuntan 

Publik harus mempunyai izin dari pemerintah dari menteri keuangan sebagai 

wadah bagi akuntan publik sebagaimana menjalankan pekerjaannya. Di Indonesia 

sendiri kantor akuntan publik semakin lama semakin berkembang dan jumlahnya 

semakin banyak dikarenakan banyaknya perusahaan dan perkembangan 

perekonomian indonesia yang semakin berkembang sesuai dengan zamannya. 

Indonesia mempunyai dua usaha/ukuran Kantor Akuntan Publik itu sendiri yang 

dikenal menurut hukum yang telah berlaku sebagai berikut (Jusup, 2001) : 

1. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk usaha sendiri 
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Kantor akuntan publik yang menggunakan bentuk yang sesuai nama 

akuntan publik yang bersangkutan serta adanya perijinan dan sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku. 

2. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk usaha kerjasama  

Kantor akuntan publik bentuk ini menggunakan nama yang sebanyak-

banyaknya paling sedikit tiga nama akuntan publik yan menjadi rekan 

dalam kantor akuntan publik yang bersangkutan. 

MenurutArensdanLoebbeckdalam Sugiarto (2012)mengkategorikanukuran 

Kantor AkuntanPublik (KAP) menjadiempatkategori : 

a) Kantor AkuntanPublikInternasional"Big four", 

b)  Kantor AkuntanPublikNasional, 

c) Kantor AkuntanPublikLokaldan 

d)  Regional, Kantor AkuntanPublikLokal Kecil. 

Adapunkategorithe big four di Indonesia yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers (PWC), bekerjasamadengan KAP 

Drs. HadiSutanto&Rekan, HaryantoSahari&Rekan, 

TajudierdjaWibisana&rekan. 

2. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler(KPMG), bekerjasamadengan 

KAP Sidharta, Widjaja&Rekan. 

3. KAP Ernest & Young (E & Y), bekerjasamadengan KAP Purwantono, 

Suhermandan Surya. 

4. KAP Deloitte ToucheThomatsu(Deloitte), bekerjasamadengan KAP 

Osman Bing Satrio&Rekan 
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KAP (Kantor Akuntan Publik) yang mengadopsi “the big four” cenderung 

lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang diterima dibandingkan dengan KAP 

non big four. Made Gede Wirakusuma (2011). Adanya kerja yang lebih cepat 

dengan berafiliasi KAP “the big four” karena mereka mempertahankan reputasi 

dari KAP tersebut.  

C. Hipotesis  

Gambar 2.2 

Skema Hipotesis  

 

 

 

3  

 

4  

 

 

 

Menurut Sugiyono dalam Sultoni (2013) hipotesis ialah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Menurut peneliti hipotesis assosiatif 

adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 
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 Pengaruh Solvabilitas terhadap Ketepatan Waktu pada Penyampaian 

Laporan Audit 

 

Perusahaan besar bisa saja menjadi sorotan masyarakat karena semakin 

banyak informasi yang diperoleh. Namun semakin banyak informasi yang 

diterima maka semakin besar pula tekanan untuk mengelola informasi tersebut 

dan menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. 

Besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan, kemampuan perusahaan membayar 

utang, dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, mampu mempersingkat 

timeliness dalamLisa (2015).Dengan kinerja yang baik tersebut diharapkan 

kreditor tetap memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, tetap mudah 

mengucurkan dana, dan kreditor akan memperoleh informasi kemampuan 

pembayaran (Fanani, 2009).  

Penelitian Sussanto dan Aquariza (2013) menghasilkan koefisien positif yang 

menunjukkan bahwa semakin besar rasio solvabilitas maka akan semakin 

menunjukkan kinerja keuangan yang buruk karena tidak dapat melunasi 

kewajiban jangka panjangnya sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian 

mengenai kelangsungan hidup perusahaan besar. Hal ini yang menyebabkan 

auditor cenderung untuk memberikan opini going concern.  

Namun berbanding terbalik dengan penelitian Rachmawati (2010) dimana 

penelitian ini beranggapan bahwa solvabiliats tidak memiliki pengaruh pada audit 

delay. Nilai uji t pada penelitiaan ini ialah 0,067>0,005 yang dijadikan dasar pada 

penelitian ini. Adanya anggapan selanjutnya bahwa tidak hanya pada solvabilitas 

yang tidak berpengaruh pada timeliness namun adanya variabel lain yang 

dijadikan hipotesis pada penelitian ini yang sama-sama tidak berpengaruh.  
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H1 : Solvabilitas berpengaruh pada Ketepatan Waktu pada Laporan Audit 

 

 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu pada Penyampaian 

Laporan Audit 

 

Didalam perusahaan apabila profitabilitas yang semakin besar maka dalam 

ketepatan waktu yang dihasilkan semakin pendek. Perusahaan tidak akan 

menunda berita baik yang dimana akan berpengaruh pada reaksi investor maupun 

pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sebagai dasar pemikiran bahwa tingkat 

keuntungan dipakai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas 

perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan 

keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode. 

Maka apabila dengan terjadiya jangka waktu yang pendek akan terjadi ketepatan 

waktu (timeliness) yang membawa dampak positif terhadap perusahaan.  

Semakin besar rasio profitabilitas, menunjukkan semakin baik tingkat 

labanya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan lebih 

cepat daripada perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah. Sedangkan jika 

mengalami kerugian (loss) maka ketepatan waktunyaakan semakin panjang yang 

dikatakan oleh (Lisa, 2015). 

Pada penelitian Toding dan Wirakusuma (2013) bependapat bahwa Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan sebuah 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas maka akan semakin baik kondisi perusahan. Hal ini memacu 

perusahaan ingin mempercepat penyampaian laporan keuangannya ke publik. 
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Berbeda dengan penelitian Ifada (2009) yang dimana profitabilitas tidak 

berpengaruh secara signifikan dikarenakan keuntungan yang dicapai perusahaan 

tidak mempengaruhi tepat atau terlambatnya perusahaan dalam malaporkan 

laporan keuangannya. Adanya keuntungan tinggi yang dicapai oleh perusahaan 

tidak dapat memperlihatkan adanya kinerja manajemen yang baik sehingga tidak 

dapat dipastikan bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan dapat 

menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Adapun perusahaan yang 

profitable memiliki insentif untuk menginformasikan ke publik kinerja unggul 

mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan secara cepat. Semakin besar 

keuntungan yang didapatkan pada kriteria profitabilitas maka perubahan tingkat 

keuntungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penundaan laporan audit 

perusahaan (Kartika, 2009). 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadapKetepatan Waktu pada Laporan 

Audit 

 

 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu pada 

Penyampaian Laporan Audit 

 

Pada ukuran peruasahaan merupakan dari faktor-faktor dari adanya ketepatan 

waktu (timeliness) pada audit report tersebut. Dalam besar kecilnya ukuran 

perusahaan bisa dilihat pada total aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, dan 

jumlah tenaga kerja. Semakin besar pada beberapa indikator tersebut maka 

semakin besar pula ukuran perusahaan yang terjadi.  
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Pada ukuran perusahaan mempunyai hubungan secara signifikan dengan 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Ukuran (proksi) yang digunakan 

untuk variabel ukuran perusahaan ini ialah dengan total aset. Bukti empiris yang 

ada menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar 

melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang 

lebih kecil. Perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar memiliki lebih 

banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, dan sistem informasi yang 

lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya 

pengawasan dari investor, regulator, dan sorotan masyarakat, maka 

memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih 

cepat kepada publik (Lisa, 2015).  

 Pada Karang et al. (2015) berpendapat bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin pendek pula penundaan laporan audit yang tercantum 

pada perusahaan. Semakin pendek penundaan laporan audit yang dihasilkan 

dikarenakan adanya pengawasan di perusahaan pada stakeholder. Demikian pula 

pada Khalatbari et al. (2013) bahwa pelaporan perusahaan besar lebih cepat 

dibandingkan dengan perusahaan kecil karena adanya faktor keuntungan yang 

akan didapatkan perusahaan dalam pelaporan. 

 Pada penelitian Astuti (2007) yang berpengaruh positif ukuran perusahan 

berpengaruh pada timeliness. Hal ini disebabkan bukan karena ukuran 

perusahaannya tetapi lebih pada rasa tanggung jawab perusahaan menyampaikan 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan secara tepat waktu. 
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H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadapKetepatan Waktu pada 

Penyampaian Laporan Audit 

 

 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Ketepatan Waktu 

pada Penyampaian Laporan Audit 

 

Pada Yuni (2014) mengemukakan bahwa adanya kualitas auditor yang 

semakin akurat dan baik maka akan mengetahui dari KAP (kantor akuntan publik)  

itu sendiri. Kualitas jasa audit dari suatu KAP tentunya akan berimbas pada 

rentang waktu penyelesaian audit, reputasi KAP akan terjaga apabila KAP mampu 

memberikan kualitas jasa terbaik yang dibarengi dengan waktu penyelesaian audit 

yang cepat dan danya ketepatan waktu (timeliness) yang tepat. Sedangkan pada 

penelitian Putri et al. (2015) mengemukakan bahwa adanya pengaruh positif pada 

penundaan laporan audit. Adanya pengaruh positif pada penundaan laporan audit 

didasarkan pada apabila suatu ukuran KAP yang  bertugas untuk menjalankan 

audit semakin besar maka semakin besar pula penundaan laporan audit pada yang 

akan terjadi tetapi ukuran KAP itu sendiri apabila semakin panjang penundaan 

laporan audit tersebut maka reputasi akan ukuran KAP itu akan tercoreng dimana 

banyak perusahaan besar yang menggunakan jasa pada Kantor Akuntan Publik 

untuk menyelesaikan laporan keuangan auditan perusahaan.  

 Pada penelitian Ferdianto (2011) juga mengemukakan bahwa adanya 

pengaruh pada variabel dependen yang terkait. Hal itu disebabkan bahwa KAP 

besar, dalam hal ini the big five, cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit 

yang mereka terima bila dibandingkan dengan non big five dikarenakan reputasi 

yang harus mereka jaga sekiranya tidak, ada kemungkinan mereka akan 
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kehilangan pekerjaan pengauditan untuk tahun-tahun berikutnya sebab dinilai 

kurang kompeten. 

Sedangkan pada Rachmawati (2010) tidak bisa dibuktikan yang dimana 

ukuran KAP berpengaruh pada timeliness. Hal itu disebabkan adanya nilai 

sigfikan pada uji t bernilai 0,085 yang nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Faktor 

tersebut juga didukung dengan suatu kerja dari kantor akuntan publik telah 

diberikan lamanya peyelesaian perkerjaan tersebut dari sebelumnya adanya 

laporan keuangan tahunan dan juga didalam beberapa akantor akuntan publik 

terdapat beberapa sumber daya manusia dalam KAP tersebut yang mendukung 

adanya kinerja yang maksimal pada KAP tersebut. Sejalan dengan Pitaloka dan 

Suzan (2014) tidak mempunyai pengaruh pada variabel dependen dikarenakan 

semua auditor tentunya akan berusaha untuk menyelesaikan auditnya dengan 

cepat, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas KAP itu sendiri serta karena 

adanya peraturan Bapepam untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat 

waktu. Selaim itu, KAP besar dan KAP kecil dalam menjalankan penugasan 

auditnya menggunakan standar audit yang sama sesuai dengan Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP). 

H4: Ukuran KAP berpengaruh terhadapKetepatan Waktu pada 

Penyampaian Laporan Audit 

 

 

 

 


