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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Ketepatan Waktu Pelaporan 

Gunduzay (2010) menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan adalah 

unsur penting di mana hal tersebut dapat menggambarkan bahwa kinerja 

perusahaan bekerja dengan baik sehingga berpengaruh pada pasar modal 

perusahaan. Menunda untuk merilis informasi laporan keuangan menimbulkan 

kurangnya minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan terkait karena para 

investor membandingkan laporan keuangan perusahaan tersebut dengan tahun 

sebelumnya ataupun dengan hasil laporan keuangan perusahaan pesaing.  

Wiyantoro dan Usman (2018) mengungkapkan jika ketepatan waktu 

dalam informasi laporan keuangan digunakan sebagai suatu patokan yang penting 

dan harus ditingkatkan oleh auditor dan staf akuntan perusahaan, karena 

terlambatnya pelaporan laporan keuangan dikhawatirkan berdampak pada 

informasi yang terdapat didalamnya tidak lagi bisa digunakan oleh sebagian 

pengguna laporan keuangan. Penyajian informasi laporan keuangan dengan tepat 

waktu membantu entitas dalam meminimalisir tingkat adanya perdagangan orang 

dalam, kebocoran informasi laporan keuangan, dan rumor mengenai perusahaan 

yang terjadi dipasar perdagangan (Owusu-Ansah, 2000).  

Beberapa variabel yang mampu memberikan pengaruh akan ketepatan 

waktu pelaporan digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel tersebut 

dimasukkan ke dalam dua kategori diantaranya adalah karakteristik perusahaan 

(profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan) dan tata 

kelola perusahaan (komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, dewan independen, serta ukuran dewan).  

Karakteristik perusahaan merupakan sifat yang khas atau spesifik yang 

dimiliki oleh perusahaan. Ketepat waktuan dalam penyajian laporan keuangan juga 

merupakan karakteristik yang penting bagi informasi akuntansi (Asyary, Azhari, & 

Gustyana, 2016). Karakteristik perusahaan yang dalam keadaan baik 

memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyerahan informasi keuangan 

dengan tepat waktu. Laporan keuangan dievaluasi menggunakan rasio keuangan 

guna mengetahui kekuatan serta kelemahan sebuah perusahaan. Rasio keuangan 
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tersebut yakni current ratio, debt equity ratio, return on asset, serta total log normal 

total aset. 

Menurut Salipadang, Jao, dan Beauty (2017) ketepatan waktu pelaporan 

sebenarnya merupakan cerminan dalam penerapan tata kelola perusahaan. 

Novatiani dan Fatimah (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan 

penerapan tata kelola perusahaan dengan baik diasumsikan akan mampu 

meningkatkan keandalan informasi keuangan bagi para pemegang saham. Prinsip 

tata kelola perusahaan diharapkan mampu menjadikan kualitas laporan meningkat 

dikarenakan hal tersebut memungkinkan pihak entitas untuk melakukan 

penyampaian informasi laporan keuangan dengan lebih cepat.  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait ketepatan waktu pelaporan sebelumnya sudah pernah 

digunakan sebagai objek penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai 

variabel dependen dengan beberapa variabel independen sebagai faktor pendukung 

yang mampu memberikan pengaruh kedalam penelitian. Beberapa variabel 

independen tersebut diantaranya profitabilitas dan ukuran perusahaan yang diteliti 

oleh Arifuddin, Hanafi, dan Usman (2017); Hu, Wang, dan Zhao (2017); Khuong 

dan Vy (2017); Mawardi (2017); Oussii dan Taktak (2017); Syachrudin dan Nurlis 

(2018). Peneliti lainnya menambahkan leverage sebagai faktor yang dapat 

memberikan pengaruh yakni Ahmad, Mohamed, dan Nelson (2016); Alkhatib dan 

Qais (2016); Baatwah, Salleh, dan Ahmad (2015a); Ha, Hung, dan Phuong (2018); 

Lestari dan Nuryatno (2018); Ocak dan Özden (2018); Sawitri dan Awalludin 

(2011); Utami dan Yennisa (2017).  

Ketiga variabel tersebut juga diteliti oleh Asyary et al. (2016); Cohen dan 

Leventis (2012); Mareta (2015); Nurmiati (2016); Surachyati, Abubakar, dan 

Daulay (2019) dengan menambahkan variabel likuiditas ke dalam faktor penelitian. 

Penelitian lainnya dengan menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan, serta 

likuiditas dilakukan oleh Dura (2017); Gafar, Malisan dan Irwansyah (2017); 

Hastutuk (2015); Indrayenti dan Ie (2016); Pratiwi dan Sanjaya (2017); Rattu, 

Saerang, dan Nangoi (2015); Yendrawati dan Mahendra (2018). 
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Umur perusahaan juga dijadikan sebagai faktor yang mampu 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan oleh Akingunola et al. (2018); Ariani 

dan Bawono (2018); Dewangga dan Laksito (2015); Iyoha (2012); Lourenço, 

Branco, dan Curto (2018); Mazkiyani dan Handoyo (2017); Mishra dan Haldar 

(2017) dengan variabel lain seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian 

yang sama lainnya juga dilakukan dengan menambahkan leverage oleh Al-tahat 

(2015b, 2015a); Pujiatmi dan Ismawati (2018). 

Penelitian lainnya yakni menggunakan variabel independen seperti 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen diteliti oleh Bulo, Arafat, 

dan Anggraini (2016); Kristiantini dan Sujana (2017); Narayana dan Yadnyana 

(2017); Rivandi dan Gea (2018). Kedua variabel tersebut dengan menambahkan 

komite audit serta dewan independen ke dalam model penelitian dilakukan oleh 

peneliti lainnya seperti Budiasih dan Saputri (2014); Fujianti (2016); Salipadang et 

al. (2017); Swami dan Latrini (2013). 

Ukuran dewan dan dewan independen diteliti oleh Al Daoud, Ismail, dan 

Lode (2014); Appah dan Emeh (2013); Eslami, Armin, dan Jaz (2015); Garkaz, 

Abdollahi, dan Niknam (2016); Ibadin, Izedonmi, dan Ibadin (2012); Li, Zhang, 

dan Wang (2014); Uthman, Ajadi, dan Asipita (2018). Kedua variabel tersebut juga 

diteliti oleh Daoud, Ismail, dan Lode (2015); Ilaboya dan Christian (2014) dengan 

menambahkan komite audit kedalam penelitian. Penelitian komite audit lainnya 

diteliti oleh Azhari dan Nuryatno (2019); Cunha, Pletsch, dan Silvia (2015); 

Donabella dan Fuad (2015); Gunarsa dan Putri (2017); Harindahyani dan 

Harindahyani (2018); Rianti dan Sari (2014). 

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan  

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran rasio yang dipakai guna 

melihat besar atau kecilnya sebuah laba yang mampu diwujudkan oleh perusahaan. 

Perusahaan dengan profit yang baik atau mengalami keuntungan pada tahun ini 

dianggap sebagai informasi yang baik, dan sebaliknya jika perusahaan mengalami 

kerugian atau laba rendah, maka informasi tersebut dianggap berita buruk (Ha et 

al., 2018).  
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Al-Akra, Eddie, dan Ali (2010) menyatakan perusahaan yang mendapat 

keuntungan lebih mengungkapkan banyak informasi di awal atau tepat waktu. Hal 

tersebut bertujuan untuk menunjukkan kinerja manajemen perusahaan yang baik 

dalam memback-up kepemimpinan mereka, kompensasi dan meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham. Perusahaan yang mengalami kerugian lebih 

memungkinkan akan terjadinya keterlambatan atas pelaporan keuangan 

dikarenakan perusahaan menjadwal ulang tanggal audit mereka untuk menghindari 

rumor di pasar keuangan (Nelson & Shukeri, 2011). 

Al Daoud, Ismail, dan Lode (2014) melakukan penelitian terkait pengaruh 

atas profitabilitas dan ketepatan waktu pelaporan. Hasil tersebut memperlihatkan 

bahwa adanya pengaruh yang signifikan namun negatif. Hasil serupa juga 

didapatkan oleh beberapa peneliti lainnya seperti Afify (2009); Ahmad, Mohamed, 

dan Nelson (2016); Apadore & Noor (2013); Hapsari, Putri, dan Arofah (2016). 

Asyary et al. (2016) juga mendapatkan hasil signifikan antara profitabilitas 

terhadap ketepatan waktu pelaporan di mana hasil tersebut menunjukkan signfikan 

yang positif. Hasil tersebut juga di dapat oleh Arifuddin, Hanafi, dan Usman (2017); 

Mawardi (2017); Syachrudin dan Nurlis (2018). 

Alkhatib dan Qais (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana tidak 

terdapat adanya pengaruh secara signifikan dalam penelitian tersebut. Hasil serupa 

juga diperoleh dari penelitian Lestari dan Nuryatno (2018); Mohammed, Che-

Ahmad, dan Malek (2018). 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan 

Ukuran perusahaan digunakan sebagai karakteristik dalam penilaian 

analisa yang sering dikaitkan dengan ketepatan waktu pelaporan (Al-tahat, 2015b). 

Ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai skala klasifikasi antara perusahaan 

kecil ataupun besar dengan menggunakan cara seperti dinyatakan atas nilai pasar 

saham, total aset ataupun yang lainnya (Fiatmoko & Anisykurillah, 2015). 

Perusahaan dengan ukuran atau skala yang besar diharapkan mampu menyelesaikan 

proses pelaporan dengan lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan skala yang 

lebih kecil (Putra & Wilopo, 2018).  
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Fiatmoko dan Anisykurillah (2015) membuktikan adanya pengaruh atas 

ukuran perusahaan pada ketepatan waktu pelaporan. Faktor yang mempengaruhi 

tersebut diantaranya seperti perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung 

memberikan insentif kepada kinerja manajemen perusahaan untuk mengurangi 

penundaan audit. Hal tersebut dikarenakan pengawasan modal pemerintah ataupun 

para investor memonitoring perusahaan dengan ketat.  

Penelitian Fakhfakh Sakka dan Jarboui (2016) menunjukkan hasil dampak 

ukuran perusahaan pada ketepatan waktu pelaporan yakni signifikan negatif. Hasil 

tersebut konsisten dengan penelitian Akingunola et al. (2018); Arifuddin et al. 

(2017); Dibia dan Onwuchekwa (2010); Sumadi dan Pratiwi (2018). 

Lestari dan Nuryatno (2018) membuktikan ukuran perusahaan 

memberikan dampak yang signifikan positif pada ketepatan waktu pelaporan. Hasil 

pengaruh signifikan positif lainnya juga ditemukan oleh Khuong dan Vy (2017); 

Ovami dan Lubis (2018); Walker dan Hay (2013). 

Hasil dari penelitian Ahmed dan Che-Ahmad (2016) mengungkapkan jika 

ukuran perusahaan tidak memberikan dampak pada ketepatan waktu pelaporan. 

Hasil insignifikan lainnya juga didapatkan oleh Aditya dan Anisykurillah (2014); 

Ika dan Ghazali (2012); Mawardi (2017); Tiono dan Jogi (2013).  

2.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Leverage dapat dikatakan sebagai alat ukur untuk melihat seberapa besar 

aset perusahaan dibiyai oleh hutang dibandingkan dengan modal perusahaan dan 

berfokus pada perusahaan yang tergantung pada utang dalam pembiayaan modal 

yang diinvestasikan. Ketika hasil angka rasio leverage tinggi, menunjukkan bahwa 

risiko pada investasi juga tinggi, begitupun sebaliknya (Sambora, Handayani, & 

Rahayu, 2014).  

Lianto dan Kusuma (2010) menyimpulkan terdapat pengaruh leverage 

terhadap ketepatan waktu pelaporan, dikarenakan waktu dalam proses audit akan 

menjadi cukup lama ketika sebuah entitas memiliki jumlah utang yang cukup 

tinggi. Hal tersebut memungkinkan auditor untuk lebih berhati-hati serta lebih 

cermat dalam mengaudit laporan.  

Ayemere dan Elijah (2015) mengatakan di mana terdapat dampak yang 

signifikan dan positif antara leverage dengan ketepatan waktu pelaporan. Hasil 
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tersebut juga didukung oleh Cohen dan Leventis (2012); Lestari dan Nuryatno 

(2018); Moradi dan Hoseini (2009); Reheul, Caneghem, dan Verbruggen (2014).  

Lee, Mande, dan Son (2008) juga menunjukkan hasil yang signifikan 

namun negatif dalam penelitiannya. Hasil signifikan negatif lainnya juga dijumpai 

dalam penelitian Akle (2011); Wariyanti dan Suryono (2017).  

Namun hasil yang berbeda didapat oleh Baatwah, Salleh dan Ahmad 

(2015), di mana hasil penelitan tersebut menunjukkan bahwa dampak antara 

leverage pada ketepatan waktu pelaporan adalah insignifikan. Hasil tersebut 

konsisten dengan Donabella dan Fuad (2015); Ibadin et al. (2012); Rusmin dan 

Evans (2017). 

2.3.4 Pengaruh Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Menurut Octavianty dan Syahputra (2015) likuiditas merupakan perihal 

kekuatan perusahaan untuk memenuhi kewajiban menggunakan aktiva lancar 

perusahaan. Variabel likuiditas dalam penelitian digunakan untuk memperkirakan 

besarnya tingkat kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

pembiayaan pada utang jangka pendek yang dimiliki.  

Menurut Indrayenti dan Ie (2016) pengukuran likuiditas dilakukan dengan 

menghitung total angka current ratio (CR) dengan arti di mana entitas atau 

perusahaan mempunyai kesanggupan dalam melunasi utang lancar yang dimiliki. 

Perusahaan dengan tingkat likuidas yang tinggi, dianggap mampu melunasi utang 

jangka pendeknya sehingga membuat perusahaan cenderung melakukan pelaporan 

dengan lebih cepat.   

Hasil penelitian yang diterapkan Gafar, Malisan, dan Irwansyah, (2017) 

mengenai dampak rasio likuiditas pada ketepatan waktu pelaporan yakni signifikan 

positif. Hasil serupa lainnya didapatkan oleh Hastutuk (2015); Nurmiati (2016); 

Pratiwi dan Sanjaya (2017); Rattu et al. (2015); Surachyati et al. (2019). 

Penelitian yang diterapkan oleh Vuran dan Adiloğlu (2013) mendapatkan 

hasil signifikan negatif dalam likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hasil 

tersebut selarasa dengan penelitian yang diterapkan oleh Dura (2017); Sulistyanto 

dan Nugrahanti (2013).  

Hasil penelitian Murtini dan Tirtaningrum (2014) terkait  rasio likuiditas 

tidak memberikan petunjuk jika adanya keterkaitan dengan pengaruh yang 
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signifikan pada ketepatan waktu pelaporan seperti halnya peneliti sebelumya. Hasil 

penelitian tersebut serupa ditunjukkan oleh Asyary et al. (2016); Reheul et al. 

(2014); Sari, Wiyono, dan Salim (2019); Yendrawati dan Mahendra (2018).  

2.3.5  Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Umur perusahaan diartikan sebagai lamanya sebuah perusahaan untuk 

menunjukkan eksistensi serta masih mampu bersaing dalam dunia usaha 

(Dewangga & Laksito, 2015). Perusahaan yang telah lama berdiri juga 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya yang merupakan bagian dari dokumentasi untuk menunjukkan tujuan dari 

perusahaan terkait.  

Menurut Mazkiyani dan Handoyo (2017) perusahaan dengan masa waktu 

paling lama berdiri atau bertahan pada dunia bisnis akan mempunyai banyak 

pengalaman atas berbagai masalah terkait pemrosesan informasi serta cara untuk 

mengatasi masalah tersebut. Perusahaan lama juga memiliki fleksibilitas untuk 

menghadapi perubahan yang akan terjadi dalam dunia usaha dikarenakan 

perusahaan tersebut telah mengikuti segala perubahan yang terjadi selama masa 

operasi usaha. Ulasan tersebut yang menjadikan perusahaan dengan umur paling 

lama dianggap mampu menyampaikan pelaporan dengan lebih cepat (Ariani & 

Bawono, 2018). 

Hasil observasi yang dilaksanakan oleh Al-tahat (2015a) mengenai 

pengaruh usia perusahaan pada ketepatan waktu pelaporan adalah signifikan dan 

positif. Pengaruh yang signifikan positif lainnya juga didapatkan oleh Dewangga 

dan Laksito (2015); Lourenço et al. (2018). 

Lianto dan Kusuma (2010) mendapatkan hasil yang berbeda, di mana 

terdapat dampak yang signifikan namun negatif dalam umur perusahaan dengan 

ketepatan waktu pelaporan. Hasil dengan dampak serupa ditunjukkan dalam 

penelitian Mishra dan Haldar (2017); Sulistyanto dan Nugrahanti (2013).  

Pada hasil penelitian berikutnya, Al-tahat (2015b) tidak mendapatkan 

adanya dampak signifikansi dalam usia perusahaan dengan ketepatan waktu 

pelaporan. Hasil tersebut didukung oleh Ariani dan Bawono (2018); Mazkiyani dan 

Handoyo (2017).  
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2.3.6  Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan 

Bentuk saham yang dimiliki manajemen perusahaan yang andil dalam 

pengambilan keputusan seperti dewan komisaris serta dewan direksi disebut dengan 

kepemilikan manajerial (Rustendi & Jimmi, 2008). Kepemilikan saham manajemen 

biasanya diberikan oleh perusahaan sebagai apresiasi maupun kompensasi dari 

perusahaan atas hasil kerja keras manajemen dalam mengelola perusahaan.  

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen menimbulkan adanya 

rasa tanggung jawab yang lebih besar dikarenakan setiap keputusan yang akan 

diambil dipikirkan dengan baik dan berhati-hati agar tidak berdampak buruk bagi 

dirinya juga (Kristiantini & Sujana, 2017).  Hal tersebut berdampak pada tingkat 

kinerja manajer, apabila kinerja manajemen meningkat maka kemungkinan 

perusahaan dapat melakukan pelaporan dengan lebih tepat waktu. 

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ovami dan Lubis (2018) 

menunjukkan adanya dampak signifikan negatif dalam kepemilikan manajemen 

terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hasil serupa didapatkan oleh Kristiantini dan 

Sujana (2017); Rianti (2014); Suastini, Purbawangsa, dan Rahyuda (2016). 

Junaidda (2017) menyatakan adanya dampak yang signifikan positif antara 

kepemilikan manajemen terhadap ketepatan waktu pelaporan. Penelitian lain yang 

menujukkan hasil serupa didapatkan oleh Abdelsalam dan El-Masry (2008); 

Dwiyani, Badera, dan Sudana (2017); Sulistyanto dan Nugrahanti (2013).  

Berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Alsmady (2018) di mana 

dalam hasil tersebut dikatakan bahwa dampak antara kepemilikan manajemen 

dengan ketepatan waktu pelaporan yakni insignifikan. Penelitian Bulo, Arafat, dan 

Anggraini (2016); Narayana dan Yadnyana (2017) juga mendapatkan hasil yang 

serupa. 

2.3.7  Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan 

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki 

sebuah entitas atau perusahaan keuangan yang menjalankan pengelolaan dana atas 

nama orang lain namun bukan bank seperti perusahaan investasi, perusahaan 

asuransi, yayasan swasta, dan lain sebagainya (Koh, 2007). Karakteristik investor 
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institusional menurut Basuony, Mohamed, Hussain, dan Marie (2016) seperti 

ukuran besar, sumber daya yang lebih besar, dan keahlian keuangan memberikan 

keuntungan pemilik institusional dalam memantau kegiatan perusahaan. Investor 

institusional dapat dipandang sebagai pengendali potensial dari masalah keagenan 

ekuitas karena peningkatan kepemilikan saham mereka dapat menyebabkan mereka 

memiliki insentif yang lebih kuat untuk memantau perilaku manajerial dan kinerja 

perusahaan.  

Penelitian yang diterapkan Narayana dan Yadnyana (2017) menyatakan 

adanya bukti dampak signifikan yang positif dalam kepemilikan institusional 

terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hasil signifikan positif lainnya didapat 

oleh Bulo et al. (2016); Rianti (2014).  

Penelitian oleh Swami dan Latrini (2013) menunjukkan adanya dampak 

negatif juga signifikan dalam kepemilikan institusional pada ketepatan waktu 

pelaporan. Hasil serupa didapatkan oleh Isani dan Ekowati (2013); Ovami dan 

Lubis (2018); Wu, Wu, dan Liu (2008). 

Menurut hasil penelitian Junaidda (2017) tidak dinyatakan jika antara 

variabel kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil yang sama di tunjukkan oleh  Mouna & 

Anis (2013); Savitri (2010). 

2.3.8  Pengaruh Ukuran Dewan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Ukuran dewan menjadi bagian dari tata kelola perusahaan di mana pihak 

tersebut memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kinerja sebuah 

perusahaan (Sukandar & Rahardja, 2014). Abidin, Kamal, dan Jusoff (2009) 

berpendapat bahwa anggota dewan yang lebih besar mampu membantu perusahaan 

dalam hal berbagi pengetahuan, pengalaman, serta ide yang membuatnya lebih 

efisien dalam hal pengambilan keputusan.  

Klai dan Omri (2011) menyatakan banyaknya ukuran dewan dalam sebuah 

entitas dikaitkan dengan tingkat manajemen laba yang lebih rendah sehingga 

berdampak pada laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Ukuran dewan yang 

tinggi juga tidak akan menunda pelaporan keuangan karena tidak terdapat 

kelemahan dalam koordinasi dewan (Wu et al., 2008).  
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Wardhani dan Raharja (2013) mendapatkan hasil signifikan negatif dalam 

ukuran dewan terhadap ketepatan waktu pelaporan. Al Daoud et al. (2014); 

Alsmady (2018); Eslami, Armin, dan Jaz (2015) juga mendapatkan hasil 

signifikansi yang serupa. 

Hasil yang diperoleh Uthman, Ajadi, dan Asipita (2018) memperlihatkan 

adanya dampak signifikan dan positif pada ukuran dewan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan. Hasil tersebut selaras dengan penelitian Garkaz, Abdollahi, dan Niknam 

(2016); Sukandar dan Rahardja (2014); Yap, Saleh, dan Abessi (2011). 

Hasil penelitian tersebut dibantah oleh hasil penelitian  Nor, Shafie, dan 

Wan-Hussin (2010) yang menyebutkan jika dampak yang ditunjukkan dalam 

penelitian yakni  insignifikan dalam ukuran dewan pada ketepatan waktu pelaporan. 

Hasil serupa didapat Azubike dan Anggreh (2014); Basuony et al. (2016); 

Dimitropoulos dan Asteriou (2009). 

2.3.9  Pengaruh Dewan Independen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Dewan independen merupakan anggota dewan komisaris pihak eksternal 

yang tidak memiliki saham dalam perusahaan dan diangkat atau ditunjuk langsung 

oleh para pemegang saham melalui keputusan bersama para investor dalam rapat 

umum pemegang saham (Fujianti, 2016). Adanya dewan independen digunakan 

untuk memastikan bahwa manajer independen melindungi kepentingan para 

pemegang saham terkendali oleh manajemen. Semakin tinggi dewan independen 

dalam perusahaan dikatakan mampu memberikan pengaruh pada perusahaan untuk 

merilis laporan keuangan dengan cepat (Elshawarby, 2018). 

Penelitian menyinggung pengaruh dewan independen terhadap ketepatan 

waktu pelaporan yang diterapkan oleh Abdelsalam dan El-Masry (2008) 

menunjukkan hasil yang signifikan positif. Hasil penelitian tersebut juga didukung 

oleh Daoud, Ismail, dan Lode (2015); Elshawarby (2018).  

Penelitian oleh Nelson dan Shukeri (2011) menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan negatif dalam dewan independen terhadap ketepatan waktu pelaporan. 

Hasil serupa diuji langsung oleh peneliti lainnya yakni Azubike dan Anggreh 

(2014); Li et al. (2014). 

Penelitian oleh Uwuigbe, Felix, Uwuigbe, Teddy dan Irene (2018) 

menunjukkan hasil yang bertentangan di mana tidak terdapat dampak yang cukup 
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signifikan antara dewan independen pada ketepatan waktu laporan keuangan. Hasil 

penelitian yang sama diterapkan oleh Eslami et al. (2015); Suputra dan Pramesti 

(2019). 

2.3.10  Pengaruh Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Indrasari, Yuliandhari, & Triyanto (2016) dalam penelitiannya 

menyatakan pengertian dari komite audit adalah badan yang pembentukannya 

diatur dan dipilih langsung oleh dewan komisaris serta bertugas untuk menjalankan 

tugas juga fungsi dewan komisaris. Pembentukan komite audit pada perusahaan 

terbuka membantu dalam penerapan GCG guna pemantauan kegiatan operasional 

terutama perihal penyusunan laporan keuangan (Rianti & Sari, 2014).  

Peran penting yang dimiliki oleh anggota komite audit yakni melakukan 

pemantauan atas pengendalian internal guna mengetahui timbulnya masalah 

keuangan yang terjadi selama kegiatan operasional (Gunarsa & Putri, 2017). 

Banyaknya keanggotaan komite audit dikatakan mampu membantu perusahaan 

untuk menyelesaikan masalah penyusunan laporan keuangan dengan lebih cepat 

daripada keanggotaan komite audit yang lebih sedikit (Habbash, 2010).  

Hasil penelitian yang di coba ujikan oleh Daoud et al. (2015) di mana 

dalam hasil tersebut memperlihatkan jika komite audit memberikan dampak 

signifikan positif pada ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian tersebut juga 

diperoleh Astrini dan Amir (2015); Rivandi dan Gea (2018).  

Hasil penelitian oleh Soebyakto, Abukosim, Mukhtaruddin, dan Mursidi 

(2013) menyatakan adanya pengaruh negatif antara komite audit pada ketepatan 

waktu pelaporan. Hasil penelitian serupa lainnya didapat oleh Budiasih dan Saputri 

(2014); Harindahyani dan Harindahyani (2018); Nelson dan Shukeri (2011). 

Penelitian yang diterapkan oleh Azhari dan Nuryatno (2019) 

memperlihatkan hasil jika tidak ada keterikatan atau pengaruh yang signifikan pada 

ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian insignifikan lainnya ditunjukkan oleh 

Cunha, Pletsch, dan Silvia (2015); Widyaswari dan Suardana (2014). 
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2.4 Model Penelitian  

Model penelitian di bawah ini menunjukkan variabel yang 

memepengaruhi ketepata waktu pelaporan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Fujianti, 2016; Sufiyati, 2017) 

 

2.5  Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah  

H1:  Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan.  

H2:  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan. 

H3:  Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan. 

H4: Likuiditas berperngaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan. 

H5: Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan. 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan 

Profitabilitas 

Ukuran perusahaan 

Leverage 

Usia Perusahaan 

Likuiditas 

Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan Institusional 

Ukuran Dewan 

Dewan Independen 

Komite Audit 
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H6:  Kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan.  

H7:  Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan. 

H8:  Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan. 

H9:  Dewan independen berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan. 

H10:  Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan. 

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




