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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Owusu-Ansah (2000) meneliti ketepatan waktu pelaporan keuangan 

pada 47 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Zimbabwe, 

dalam penelitiannya dinyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan, selain itu diidentifikasi juga bahwa rasio 

gearing, extraordinary items, kompleksitas operasi keuangan, bulan akhir dan 

umur perusahaan dapat mempengaruhi variabel ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Kuswanto dan Manaf (2015) melakukan penelitian menggunakan wald 

statistic untuk menguji beberapa variabel yang diprediksi mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, hasil penelitiannya diperoleh 

nilai wald variable dengan nilai sig. kurang dari 0,05 pada opini auditor dan 

kepemilikan auditor yang berarti variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel ketepatan waktu, sedangkan pada variabel 

profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, ukuran kantor KAP dan 

umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

ketepatan waktu pelaoran keuangan. 

Kadir (2016) menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, gearing ration, extraordinary items, umur perasahaan, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dengan timelessness 

pelaporan keuangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tersebut 



10 
 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan. 

Pradipta (2017) menggunakan uji koefisien determinasi Nagelkerke 

untuk menjelaskan hubungan antar variabel, dalam penelitian tersebut pada 

variabel ukuran perusahaan, profitabilitas  memiliki tingkat sig. <0,05 yang 

berarti variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ketepatan 

waktu, untuk variabel debt to equity memiliki tingkat sig. <0,05 namun dengan 

hasil koefisien regresi negatif, yang berarti berpengaruh terhadap tidak 

tepatnya waktu pelaporan, sedangkan untuk variabel kualitas auditor dan opini 

auditor memilik tingkat sig. diatas 0,05 yang berarti variabel tersebut tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu.  

Hasil penelitian terdahulu dapat dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel  Hasil 

1. Owusu-Ansah 

(2000) 

Pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, gearing, 

extraordinary items, bulan akhir 

tahun keuangan, kompleksitas 

operasi, dan umur perusahaan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan 

Profitabilitas, gearing, 

extraordinary items, bulan akhir 

tahun keuangan, kompleksitas 

operasi, dan umur perusahaan 

berpengaruh, sedangkan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

2. Kuswanto dan 

Manaf (2015) 

Pengaruh profitabilitas, leverage 

keuangan, likuiditas, ukuran 

perasahaan, reputasi KAP, opini 

auditor, umur perusahaan dan 

Opini auditor dan kepemilikan 

publik berpengaruh, sedangkan 

profitabilitas, leverage keuangan, 

likuiditas, ukuran perasahaan, 
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struktur kepemilikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan 

reputasi KAP dan umur 

perusahaan tidak berpengaruh. 

3. Kadir (2016) Pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, gearing ration, 

extraordinary items, umur 

perasahaan, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan 

Kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh, sedangkan ukuran 

perusahaan, profitabilitas, gearing 

ration, extraordinary items, umur 

perasahaan tidak berpengaruh 

4. Pradipta (2017) Pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, debt to equity ratio 

dan kualitas auditor secara 

signifikan berpengaruh pada 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan, opini auditor terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan 

Ukuran perusahaan, profitabilitas, 

debt to equity ratio, dan kualitas 

auditor secara signifikan 

berpengaruh, sedangkan opini 

auditor tidak berpengaruh. 

 

Penelitian ini mencoba menggabungkan beberapa faktor-faktor yang 

berbeda karena pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan konsistensi 

terhadap hasil penelitian dan belum cukup mampu membuktikan pengaruhnya 

terhadap tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan. periode tahun 2017. 

2.2. Tinjauan Pustaka  

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan dalam 

Siagian (2011:10) menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling 
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bertentangan yaitu pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen). Jika 

prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung 

dan melaksanakan semua yang diinstruksikan dan ditunjuk oleh pihak 

prinsipal. 

Teori keagenan juga memicu terjadinya asimetri informasi antara 

manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai pihak prinsipal. Asimetri 

informasi timbul karena pemisahan terhadap pemegang saham sebagai 

pemilik dengan pihak manajemen. Pemisahan ini dapat menyebabkan 

asimetri informasi antara pihak pemegang saham (prinsipal) dengan pihak 

manajer (agen) dimana pihak manajer lebih mengatahui tentang prospek dan 

informasi perusahaan, demi memenuhi kebutuhan informasi pemegang 

saham sebagai prinsipal, maka laporan keuangan perlu disampaikan tepat 

waktu untuk mengurangi adanya asimetri informasi. (Pradipta, 2017). 

2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Teori kepatuhan didasari dengan dorongan individu untuk mematuhi 

peraturan yang telah berlaku. Peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk 

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu telah diatur dalam UU No.8 

tahun 1995 tentang pasar modal. Pada tahun 2002 Bapepan juga 

menerbitkan Peraturan Bapepam nomor X.K.2 tentang tentang kewajiban 

penyampaian laporan berkala yang juga telah diperbarui pada tahun 2012 

oleh Peraturan Bapepam nomor X.K.6, serta surat keputusan direksi PT. 

Bursa Efek Jakarta nomor. I-H tentang sanksi terhadap emiten yang telat 

dalam penyampaian laporan keuangan kepada BEI. 
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3. Pelaporan Keuangan 

Dalam proses pelaporan keuangan, laporan merupakan sumber 

informasi yang paling banyak digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mendapatkan informasi relevan tentang keadaan 

keuangan dari hasil operasi sebuah perusahaan yang akan digunakan untuk 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan. (Kartika, 2011). 

Menurut Prahesty (2011) Pelaporan keuangan telah dijelaskan secara 

tegas dalam FASB dalam SFAC No.1 bahwa pemakai informasi harus 

menggunakan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi antara pihak 

perusahaan dan pihak eksternal yaitu para investor dan kreditor yang 

merupakan pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan pelaporan keuangan 

dalam SFAC No.1 adalah: 

 Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi 

para investor, calon investor, kreditor serta pihak-pihak lain yang 

terlibat. Yang mana informasi tersebut digunakan dalam membuat 

investasi rasional, kredit, dan keputusan yang serupa. 

 FASB juga mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus dapat mudah 

dipahami oleh pihak-pihak pelaku bisnis dengan pengetahuan dan 

kemauan mempelajari aktvitas bisnis yang memadai. 

4. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Menurut Kieso (2008) dalam Pradipta (2017) ahwa ketepatan waktu 

tidak menjamin kesempurnaan relevansi informasi, tapi laporan keuangan 

yang tidak tepat waktu tidak memungkinkan adanya relevansi informasi, 

oleh karena itu penyampaian lapran keuangan yang tepat waktu dapat 
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memberikan informasi yang lebih cepat untuk mengurangi berkurangnya 

relevansi informasi yang dapat mempengaruhi pengampulan keputusan 

perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam lampiran 

Peraturan Bapepam nomor X.K.3 tahun 2002 yang telah direvisi dengan 

Peraturan Bapepam nomor X.K.6 tahun 2012. 

Ketepatan waktu diukur dengan menggunakan variabel dummy 

(Susilo dan Fatmayeti, 2011), dimana perusahaan yang tepat waktu dalam 

penyampaian laporan keuangan akan dikategorikan 1 sedangkan perusahaan 

yang tidak tepat waktu akan dikategorikan 0. 

5. Profitabilitas 

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81) rasio profitabilitas merupakan 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Return On Asset 

(ROA) merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur rasio 

profitabilitas. Semakin tinggi tingkat return on asset dapat maka semakin 

efisien manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Return on asset dapat dihitung dengan membagi laba 

bersih dengan total aset. Rasio profitabilitas ini menjadi penting karena 

menggambarkan kondisi perusahaan pada saat ini dan di masa yang akan 

datang dan juga merupakan daya tarik bagi investor ketika profitabilitas 

tinggi  yang membuat para investor berasumsi bahwa perusahaan dapat 

memberikan tingkat pengembalian atau dividen yang tinggi dikemudian 

hari. 
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6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perushaan dapat mempengaruhi kesadaran pihak manajemen 

akan pentingnya informasi mengingat banyaknya informasi yang terdapat 

didalamnya, serta menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menyediakan informasi. Hilmi dan Ali (2008) dalam Kuswanto dan Manaf 

(2015)  menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar 

memiliki memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat, sumber 

daya yang lebih mumpuni, serta mendapatkan sorotan lebih dari pihak 

publik dan para investor, sehingga perusahaan cenderung akan terdorong 

untuk menyampaikan laporan keuangannya lebih tepat waktu. 

7. Umur Perusahaan 

Owusu-Ansah (2000) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pelaporan keuangan akan cenderung membutuhkan waktu yang lebih 

singkat dalam menyiapkan laporan keuangan, penelitian tersebut juga 

menyatakan bahwa perusahaan yang telah survive lebih lama di bursa efek 

akan memiliki lebih banyak pengalaman dan belajar akan pengelolaan 

informasi, sehingga kesalahan akan penyampaian laporan keuangan yang 

berujung keterlambatan dapat minimalisasikan. Perusahaan yang memiliki 

umur lebih lama dianggap lebih terampil  dalam menyiapkan laporan 

keuangan karena pengalaman belajar. 

2.3. Perumusan Hipotesis  

Menurut Kuswanto dan Manaf (2015) Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi dianggap sebagai good news bagi para investor, karena 

profitabilitas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan 

cenderung menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu karena 

perusahaan dengan good news menjadi daya tarik bagi para investor. 

Hipotesis ini didukung oleh penelitian Owusu-Ansah (2000) dan 

Pradipta (2017) yang menunjukkan pengaruh signifikan antara Profitabilitas 

dengan timeliness atau ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan 

laporan keuangan. 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Menurut Kadir (2016) perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat 

waktu dibandingkan dengan perusahaan kecil dalam menginformasikan 

laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan besar cenderung banyak 

disorot oleh masyarakat (public eye) sehingga lebih banyak mendapat tekanan 

untuk memberikan informasi secara tepat waktu. 

Owusu-Ansah dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran 

perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dalam ketepatan waktu 

penyampaian pelaporan keuangan. Proksi yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah dengan total asset. 

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Owusu-Ansah (2000) menyatakan dalam penelitiannya ketika sebuah 

perusahaan berkembang dan para akuntannya belajara lebih banyak maalah 

pertumbuhan, menyebabkan penundaan yang luar biasa dapat 

diminimalisasikan. Hal ini menyebabkan perusahaan mapan yang memiliki 
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umur lebih tua cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, 

memproses dan menghasilkan informasi karena pengalaman belajar. 

Selain itu perusahaan telah banyak berkembang dari mengatasi 

berbagai masalah pengelolaan informasi, sehingga perusahaan yang lebih lama 

cenderung lebih kompeten dan siap dalam menghadapi perubahan yang akan 

terjadi, sehingga perusahaan yang memiliki umur lebih lama dapat 

menyampaikan laporan keuangannya lebih tepat waktu. 

H3 : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

2.4. Kerangka Teoritis 
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