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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu pengertian laporan keuangan yakni sebagai catatan singkat atas 

data transaksi keuangan perusahaan yang terjadi selama tahun buku. Fungsi dari 

adanya laporan keuangan yakni untuk memberikan informasi penting perihal 

kinerja sebuah perusahaan terhadap pengguna laporan atau para investor sehingga 

investor dapat membuat keputusan untuk memilih pada perusahaan mana investor 

akan berinvestasi. Tujuan lainnya dari laporan keuangan yakni untuk menyediakan 

berbagai informasi terkait perkembangan kinerja keuangan, arus entitas, serta posisi 

keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh manajemen dalam membuat 

keputusan kinerja perusahaan dimasa depan.  

Proses penyajian laporan keuangan membutuhkan yang namanya 

ketepatan waktu (timeliness) yang berfungsi untuk menghindari kurang atau 

hilangnya fungsi informasi yang terdapat dalam laporan tersebut. Ketepatan waktu 

dalam pelaporan dapat menjadikan berbagai keputusan ekonomi untuk beberapa 

perencanaan perusahaan kedepannya dapat segera diambil. 

Penyusunan dalam laporan keuangan perusahaan agar tepat waktu 

membutuhkan seorang auditor yang mana merupakan karyawan dari luar 

perusahaan atau suatu perusahaan instansi tempat mereka melakukan audit pada 

laporan keuangan perusahaan. Peran lain dari auditor juga untuk membuat sebuah 

laporan keuangan sebuah perusahaan yang berkualitas serta untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam laporan keuangan yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kasus dan menurunkan nilai perusahaan. 

Menurut Sufiyati (2017) menyampaikan laporan keuangan dengan tepat 

waktu mencerminkan efisiensi juga efektivitas kinerja seorang manajer perusahaan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa manajer mampu mengatur dan memimpin 

perusahaan dengan baik. Pencapaian tersebut dapat memberikan nilai lebih dalam 

pandangan para investor terhadap suatu perusahaan. 

Keterlambatan dalam menyampaikan informasi laporan keuangan dapat 

memberikan pengaruh asumsi negatif pada publik tentang kurang maksimalnya 

manajemen dalam mengatur atau mengolah kinerja perusahaan. Hal tersebut 

Dwi Wulandari Fidya Hadi. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap 
Ketepatan Waktu Pelaporan. 
UIB Repository©2020



2 
 

  Universitas Internasional Batam 

ditakutkan mampu memberikan dampak terhadap hilangannya nilai yang terdapat 

pada laporan keuangan sehingga mempengaruhi kualitas keputusan. Para pengguna 

informasi laporan keuangan berasumsi bahwa laporan telah kadaluwarsa atau tidak 

lagi dibutuhkan informasinya. Ketika jarak waktu penyampaian laporan keuangan 

semakin lama dari tempo waktu yang ditentukan, hal tersebut dapat berdampak 

akan tingginya resiko kemungkinan bahwa informasi bocor ke pihak yang 

berkepentingan. 

Informasi di atas menjadikan alasan dilakukannya penelitian ini untuk 

melihat seberapa pentingnya ketepatan waktu atas pelaporan informasi keuangan 

menggunakan beberapa sampel yang terdapat pada informasi laporan keuangan 

perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia dalam masa waktu tertentu serta 

menganalisa hubungan antara ketepatan waktu penyajian laporan keuangan 

perusahaan menggunakan beberapa elemen-elemen pendukung yang diteliti yaitu: 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, 

kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dewan independen, ukuran 

dewan, dan komite audit.  

Peran profitabilitas dalam laporan keuangan adalah menunjukkan berita 

baik atau buruk perkembangan penghasilan perusahaan. Berita baik dapat 

mempengaruhi nilai saham perusahaan dan indikator lainnya serta dapat 

mengurangi terjadinya keterlambatan pelaporan. Perusahaan besar memiliki 

banyak sumber daya dan berkualitas, maka dapat dikatakan bahwa mereka berada 

didalam ruang lingkup yang baik dalam hal tugas audit mereka lebih efisien 

daripada perusahaan kecil (Akingunola, Soyemi, & Okunugo, 2018). Menurut 

Hope dan Langli (2010) perusahaan yang telah lama berdiri menjurus lebih terampil 

dan rapi dalam memproses, menyerahkan serta memberikan informasi laporan 

keuangan perusahaan. Akuntan mereka biasanya telah belajar jika penundaan 

dalam proses audit dapat diminimalkan. 

Tingkat likuiditas yang tinggi membuat perusahaan dapat dikatakan baik 

serta mempunyai kekuatan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang 

dianggap cukup tinggi sehingga resiko akan kegagalan perusahaan sangat minim 

(Octavianty & Syahputra, 2015). Akle (2011) menjelaskan tingkat laba operasional 

yang lebih besar daripada tingkat bunga menghasilkan nilai positif dalam leverage, 
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sehingga ketika informasi tersebut disampaikan memungkinkan perusahaan 

mengalami peningkatan pada nilai harga saham.  

Kepemilikan manajemen dan institusional dikatakan mampu 

menunjukkan adanya dampak pada penyampaian laporan keuangan yang tepat 

waktu. Kepemilikan saham oleh manajemen dikatakan mampu mendorong 

tingginya rasa tanggung jawab manajer dalam mengembangkan kinerja serta profit 

perusahaan Kadir (2011), sedangkan kepemilikan saham atas pihak intitusional 

memiliki peran dalam memantau perkembangan investasinya yang berdampak pada 

tingginya tingkat pengendalian  tindakan yang dilakukan oleh manajer (Bamahros 

& Wan-Hussin, 2016).  

Akhtaruddin, Hossain, Hossain, dan Yao (2009) menyatakan bahwa 

ukuran dewan yang besar lebih mampu melaksakan tugas mereka dengan lebih 

efisien dan efektif sehingga perusahaan dapat menyerahkan laporan keuangan 

dengan lebih cepat. Pemantauan dari dewan yang lebih independen juga 

mempunyai dampak positif pada ketepatan waktu dalam proses audit laporan 

keuangan, karena direktur independen biasanya hanya mengambil sedikit 

keuntungan jika terjadi keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan 

(Abdelsalam & El-Masry, 2008).  

Haryani dan Wiratmaja (2014) juga mengatakan bahwa didalam 

perusahaan juga terdapat komite audit yang berfungsi memantau perencanaan dan 

pelaksanaan serta mengevaluasi hasil audit laporan keuangan untuk diselesaikan 

dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian di atas, dengan menggunakan variabel-

variabel tersebut penulis menentukan untuk menyusun skripsi dengan judul 

“Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan 

terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Pentingnya akan ketepatan waktu pelaporan keuangan, otoritas regulasi 

nasional yang berbeda telah mengakui kebutuhan untuk menetapkan waktu 

maksimum laporan keuangan harus disediakan untuk para investor. McGee dan 

Yuan (2008) menjelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek di 
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China mempunyai maksimal waktu dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan 

yakni 120 setelah akhir tutup buku keuangan perusahaan.  

Hal tersebut tidak seperti situasi yang ada di Turki dan Amerika Serikat di 

mana misalnya, Bursa Efek Istanbul (ISE) mengharuskan laporan keuangan 

perusahaan yang diaudit untuk diterbitkan dalam waktu empat belas (14) minggu 

setelah akhir tahun perusahaan (Vuran & Adiloğlu, 2013). Amerika Selatan, Komisi 

Keamanan dan Pertukaran sebenarnya telah mengurangi batas waktu pengarsipan 

untuk laporan keuangan perusahaan dari 90 hari menjadi 60 hari untuk 

meningkatkan efisiensi pasar di AS (Lehtinen, 2013).  

Indonesia sendiri menetapkan jangka waktu ketelambatan pelaporan 

maksimum 90 hari sejak tutup buku tahunan perusahaan (Fujianti, 2016). Komisi 

Keamanan dan Pertukaran Nigeria juga menetapkan maksimum ketepatan waktu 

pelaporan keuangan yang sama yakni 90 hari untuk perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Nigeria (Efobi & Okougbo, 2014).   

Melalui informasi-informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa China 

menjadi negara yang memberikan jangka waktu keterlambatan paling lama. 

Indonesia dapat dikatakan termasuk dalam kategori wajar dalam penetapan 

maksimum ketepat waktuan, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang 

menyampaikan pelaporan dengan terlambat. 

Pada awal Juli 2019 manajemen BEI melakukan suspensi atau 

menghentikan perdagangan saham sementara terhadap 10 perusahaan yang belum 

melakukan pelaporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 hingga 29 Juni. 

Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah APEX, ELTY, SUGI, NIPS, 

AISA, BORN, GOLL, TMPI, CKRA, dan GREN. Perusahaan tersebut juga 

dinyatakan belum membayar denda atas keterlambatan pelaporan.  

Berdasarkan peraturan II.6.4 peraturan I-H yang menyatakan bahwa BEI 

akan memberlakukan suspensi jika perusahaan tidak melakukan kewajiban yakni 

menyampaikan informasi laporan keuangan hingga hari kalender ke-91 tersebut 

serta membayar denda yang tertulis sesuai ketentuan. Denda tersebut sebesar 150 

juta rupiah sesuai dengan ketentuan II.6.3 peraturan nomor I-H terkait sanksi atas 

keterlambatan pelaporan. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian  

Adanya beberapa pertanyaan membuat penulis melakukan penelitian 

tersebut, diantaranya: 

1. Adakah pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap ketepatan waktu 

pelaporan? 

2. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan? 

3. Adakah pengaruh signifikan antara leverage terhadap ketepatan waktu 

pelaporan? 

4. Adakah pengaruh signifikan antara likuiditas terhadap ketepatan waktu 

pelaporan? 

5. Adakah pengaruh signifikan antara umur perusahaan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan? 

6. Adakah pengaruh signifikan antara kepemilikan manajemen terhadap 

ketepatan waktu pelaporan? 

7. Adakah pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap 

ketepatan waktu pelaporan? 

8. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran dewan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan? 

9. Adakah pengaruh signifikan antara dewan independen terhadap ketepatan 

waktu pelaporan? 

10. Adakah pengaruh signifikan antara komite audit terhadap ketepatan waktu 

pelaporan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini diantaranya: 

1. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap 

ketepatan waktu pelaporan. 

2. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan. 

3. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara leverage terhadap 

ketepatan waktu pelaporan. 
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4. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara likuiditas terhadap 

ketepatan waktu pelaporan. 

5. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara umur perusahaan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan. 

6. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan manajemen 

terhadap ketepatan waktu pelaporan.  

7. Mengetahui adanya pengaruh sigifikan antara kepemilikan institusional 

terhadap ketepatan waktu pelaporan. 

8. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara ukuran dewan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan. 

9. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara dewan independen 

terhadap ketepatan waktu pelaporan. 

10. Mengetahui adanya pengaruh signifikan antara komite audit terhadap 

ketepatan waktu pelaporan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Guna dilakukannya penelitian ini yakni diharapkan mampu memberi 

masukan terhadap 

1. Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi pelengkap dalam 

menilai kualitas perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan dengan 

tepat. 

2. Manajemen Perusahaan 

Manajemen dapat mengetahui informasi pengaruh atas ketepatan waktu 

pelaporan dari penelitian ini.  

3. Akademisi 

Hasil atas penelitian yang telah dijalankan mampu dan berguna bagi para 

akademisi sebagai pelengkap informasi perihal ketepatan waktu pelaporan 

keuangan, serta mampu menjadi bahan bagi penelitian selanjutnya.  
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1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan yang disusun dalam skripsi diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat konten terkait pemaparan latar belakang penelitian, 

permasalahan yang terdapat didalam penelitian, tujuan penelitian, hingga 

manfaat serta sistematika pembahasan dalam penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memuat konten terkait konsep-konsep teoretis, penjelasan oleh 

peneliti sebelumnya, dasar atas model penelitian, hingga perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat konten terkait rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel beserta metode pengukurannya, teknik 

pengumpulan data, hingga metode yang digunakan dalam rancangan 

penelitian.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab berikut berupa hasil pengujian melalui data yang telah dikumpulkan 

serta penjelasan perihal setiap hasil uji yang dilakukan hingga hipotesis 

dalam hasil penelitian.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab berikut berisi kesimpulan terkait hasil atas penelitian, beberapa hasil 

temuan yang di dapat atas analisa dalam pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya. Selain itu terdapat pula pembahasan terkait keterbatasan 

yang dijumpai juga rekomendasi yang diberikan dengan harapan mampu 

memberikan manfaat untuk penilitian yang akan dilakukan di masa 

depan oleh peneliti selanjutnya dengan topik pembahasan yang serupa.  
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