
 

 

 1 Universitas Internasional Batam 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu catatan tentang informasi keuangan adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan digunakan sebagai penggambaran kinerja perusahaan pada satu 

periode akuntansi serta dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan (Owusu-

Ansah, 2000). Menurut Al-Juaidi dan Al-Afifi (2016), laporan keuangan 

merupakan metode terbaik untuk memenuhi kebutuhan penggunaan informasi 

akuntansi, serta dapat menggambarkan keadaan ekonomi pada satu periode 

akuntansi. Laporan keuangan merupakan laporan dengan bentuk terstruktur dari 

laporan posisi keuangan serta kinerja perusahaan. Laporan keuangan memiliki 

fungsi sebagai pemberi gambaran tentang informasi keuangan pada suatu 

perusahaan, gambaran kinerja perusahaan serta arus kas dari perusahaan. Informasi 

yang terstuktur dalam laporan keuangan memberikan manfaat bagi pihak yang 

menggunakan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2017).  

Laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat pada pengambilan 

keputusan harus memiliki 4 kriteria, yaitu dapat dipahami, relevan, andal serta 

dapat diperbandingkan (Ohaka & Akani, 2017). Peningkatan dalam kegiatan 

operasi bisnis suatu perusahaan yang kompleks serta pertumbuhan investasi yang 

bagus membutuhkan informasi yang dapat dikomunikasikan oleh para investor, 

sehingga pihak investor dan pengguna informasi membutuhkan informasi yang 

dapat dipahami, relevan serta tepat waktu untuk pengambilan keputusan (Vuran & 
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Adiloglu, 2013). Informasi yang termasuk kriteria relevan jika informasi tersebut 

mempunyai feedback value serta tepat pada waktunya, sehingga ketepatwaktuan 

merupakan faktor yang amat penting pada saat menyajikan informasi laporan 

keuangan perusahaan kepada publik. Laporan keuangan yang disajikan secara tepat 

waktu sangat diharapkan agar informasi yang disajikan tidak kehilangan 

kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan (Ha, Hung, & Phuong, 2018). 

Pengungkapan keuangan didefinisikan sebagai pelepasan secara sengaja 

informasi keuangan apakah informasi tersebut wajib atau sukarela dalam rangka 

untuk menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan (Al-Juaidi & Al-Afifi, 

2016). Informasi keuangan di Indonesia yang disajikan dalam laporan keuangan 

wajib di sampaikan oleh perusahaan publik sesuai peraturan OJK nomor 

29/POJK.04/2016. Pengungkapan keuangan meliputi laba bersih tahun 

sebelumnya, pertemuan dewan dan komite, dividen dan banyak informasi yang bisa 

dijadikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan investor mengenai 

saham, apakah tetap memegang, membeli atau menjual. Penundaan dalam 

ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan dianggap masalah utama di pasar 

keuangan, karena menunda dapat menyebabkan para investor bisa salah dalam 

pengambilan keputusan (Al-Juaidi & Al-Afifi, 2016). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016) penyatakan pengungkapan 

menganut prinsip keterbukaan sebagai pedoman umum yang mengwajibkan emiten 

dan perusahaan publik untuk menggungkapkan seluruh informasi material yang 

dapat mempengaruhi keputusan para investor dan masyarakat. Informasi yang 

disajikan dalam laporan tahunan harus bersifat keterbukaan yang berupa ikhtisar 
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data keuangan, informasi saham, tata kelola perusahaan, profil perusahaan, laporan 

direksi, laporan komisaris, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit serta surat 

pernyataan pertanggungjawaban laporan tahunan dari anggota komisaris dan 

direksi perusahaa. 

Salah satu hal penting dalam atribut kualitatif atas laporan keuangan 

adalah ketepatan waktu, dimana informasi yang disediakan untuk para pengguna 

informasi haruslah secepat mungkin karena ketepatan waktu dalam menyediakan 

informasi laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi 

(Carslaw & Kaplan, 1991). Kebanyakan para analisis laporan keuangan, akuntan, 

manajer, investor maupun pengguna informasi percaya bahwa ketepatan waktu 

termasuk hal yang penting dalam penerbitan sebuah laporan keuangan perusahaan. 

Penerbitan laporan keuangan secara tepat pada waktunya merupakan salah satu 

elemen pengungkapan, sehingga pengungkapan yang dilakukan harus dengan tepat 

waktu (Dyer & McHugh, 1975). 

Leventis dan Weetman (2004) berpendapat bahwa ketepatan waktu adalah 

salah satu karakteristis untuk menentukan kualitas dari informasi yang tepat untuk 

pengambilan keputusan. Ketepatan waktu dari penerbitan atau pelaporan keuangan 

merupakan hal yang sangat penting bagi investor dan para pengguna informasi, jika 

informasi dari laporan keuangan tidak tepat waktu bisa menyebabkan pengguna 

informasi kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan (Hamidi & 

Rasouli, 2016). Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah 

diaudit adalah faktor yang paling penting dalam perkembangan pasar modal karena 
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menurut investor laporan keuangan yang telah diaudit merupakan satu-satunya 

sumber informasi yang andal (Leventis & Weetman, 2004).  

Iyoha (2012) melakuan penelitian dan analisa mengenai faktor atribut 

perusahaan terhadap ketepatwaktuan dalam penerbitan atau pelaporan dari laporan 

keuangan. Atribut perusahaan diwakili oleh variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan, umur perusahaan, jenis auditor serta akhir tahun tutup 

buku. Iyoha (2012) menemukan umur perusahaan memiliki dampak signifikan 

positif terhadap ketepatan waktu, namun profitabilitas, ukuran perusahaan dan jenis 

auditor tidak berdampak signifikan terhadap ketepatwaktuan. Gulec (2017) pada 

penelitiannya di Turki dengan variabel yang sama menemukan ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan serta jenis auditor mengalami dampak signifikan negatif 

terhadap ketepatan waktu.  

Yadirichukwu dan Ebimobowei (2013) pada penelitiannya tentang faktor 

audit dengan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dengan variabel komite 

audit independensi, jumlah komite audit, rapat komite audit serta komite audit 

pengalaman menemukan komite audit pengalaman dan komite audit independen 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ketepatwaktuan dalam pelaporan 

keuangan, sedangkan variabel jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh 

terhadap ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan. Puasa et al. (2014) melakukan 

penelitian dengan variabel yang sama sebagai variabel independen menemukan 

komite audit pegalaman, jumlah komite audit serta komite audit independensi 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan 

keuangan.  
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Berdasarkan uraian diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketepatan 

waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan merupakan faktor penting yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun, masih ada perusahaan publik atau 

emiten yang tidak secara tepat pada waktunya dalam menyampaikan atau 

menerbitkan laporan keuangan tahunan dan terdapat beberapa penelitian tentang 

ketepatan waktu dari pelaporan keuangan dengan variabel yang sama akan tetapi 

menemukan hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya 

penelitian lebih lanjut di Indonesia. Penelitian ini berjudul “ANALISA FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU 

PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terjadi 

dibelakangan ini, salah satu kasus mengenai keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan tahunan yaitu “Tunggak Laporan Keuangan, BEI Hentikan Sementara 

Perdagangan 10 Saham”. Berdasarkan informasi dari Ipotnews pada hari Senin, 20 

Juli 2018: 

“BEI pada hari ini, senin (2/7) memberhentikan sementara (suspend) 

perdagangan 10 saham emiten terkait tunggakan kewajiban penyampaian 

laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017. Berdasarkan 

pemantauan bursa, hingga tanggal 29 Juni 2018 terdapat sepuluh 
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perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan 

auditan per 31 Desember 2017 dan/atau belum melakukan pembayaran 

denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. 

Adapun sepuluh perusahaan tercatat yang dihentikan perdaganganya 

sementara yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX), PT Bara Jaya 

Internasional Tbk. (ATPK), PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 

(BORN), PT Capitaline Investment Tbk. (MTFN), PT Truba Alam 

Manunggal Engineering Tbk. (TRUB), PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA), 

PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN), PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. 

(SCPI), PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (STTM), PT Zebra 

Nusantara Tbk (ZBRA)”. 

Berdasarkan pengumuman website www.idx.co.id tentang penyampaian 

laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2017 menyatakan bahwa: 

“Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan 

Auditan per 31 Desember 2017 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. 

Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa telah memberikan Peringatan 

Tertulis III dan Denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta 

Rupiah) kepada Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan 

Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2017 dan belum melakukan 

pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan 

dimaksud”. 

Berdasarkan kasus diatas, masih terjadi penundaan dalam penyampaian 

laporan keuangan di Indonesia hingga saat ini padahal informasi keuangan 
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sangatlah penting disajikan dengan tepat waktu. Adapun beberapa dampak yang 

akan terjadi pada perusahaan yang tidak tepat pada waktunya ataupun terlambat 

dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan seperti: informasi yang 

disajikan tidal relevan lagi, akan dikenakan sanksi tertulis maupun administrasi, 

terlambat dalam penyampaian SPT tahunan sehingga akan dikenai denda atas telat 

penyampaian SPT, semakin menurun tingkat kepercayaan investor ataupun 

pengguna informasi terhadap perusahaan yang telat dan lainnya. Oleh karena itu 

penulis ingin meneliti dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keterlambatan dalam penyampaian serta penerbitan laporan keuangan perusahaan.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Pertanyaan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu dalam pelaporan keuangan? 

2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu dalam pelaporan keuangan? 

4. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu dalam 

pelaporan keuangan? 

5. Apakah komite audit independensi berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan? 
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6. Apakah jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu dalam pelaporan keuangan? 

7. Apakah komite audit pengalaman berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan? 

8. Apakah jenis auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

dalam pelaporan keuangan? 

9. Apakah laporan audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

dalam pelaporan keuangan? 

10. Apakah rotasi auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

dalam pelaporan keuangan? 

11. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

dalam pelaporan keuangan?  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.  

2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

3. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 
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4. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

5. Untuk mengetahui apakah komite audit independensi berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

6. Untuk mengetahui apakah jumlah komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

7. Untuk mengetahui apakah komite audit pengalaman berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

8. Untuk mengetahui apakah jenis auditor berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

9. Untuk mengetahui apakah laporan audit berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

10. Untuk mengetahui apakah rotasi auditor berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

11. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Bagi pihak manajemen perusahaan, hasil penemuan dari penelitian ini 

dapat dijadikan sumber untuk mengetahui faktor apa saja yang 

menghambat ketepatan waktu dalam pelaporan serta penerbitan laporan 

keuangan tahunan perusahaan serta memberikan pedoman untuk 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan dan 
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lebih relevan berdasarkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

tahunan. 

2. Bagi pihak investor, hasil penemuan dari penelitian ini dapat dijadikan 

sumber informasi untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan 

dalam berinvestasi jika adanya keterlambatan laporan keuangan 

perusahaan. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan acuan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan audit agar 

mampu menyelesaikan laporan audit pada waktunya yang telah ditetapkan 

oleh OJK. 

4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khusus di bidang akuntansi. Penelitian 

ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya mengenai ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan 

tahunan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dengan tujuan memberikan 

gambaran tentang isi serta pembahasan dari setiap bab yang terdapat dalam 

penelitian. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika pembahasan.  

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka teoretis, penjelasan dari 

penelitian sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, serta 

perumusan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil pengujian data yang 

dikumpulkan. Hasil uji tersebut terdiri atas hasil analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji chow, hasil uji hausman, hasil uji f, 

hasil uji t, dan hasil uji koefisien determinasi beserta dengan penjelasan 

atas hasil yang telah diuji. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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