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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Ketepatan waktu pelaporan informasi keuangan sangat dibutuhkan 

oleh pemakai informasi laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan 

keuangan  merupakan unsur penting yang sangat dibutuhkan oleh pemakai 

informasi untuk membuat keputusan investasi dan kredit.  

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam 

pasar modal. Undang - undang No 8 tahun 1995 tentang peraturan pasar 

modal menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar 

modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada 

Bapepam dan mengumumkan laporan kepada masyarakat. Apabila 

perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam maka dikenakan sanksi 

administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang.  

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah 

diperbaharui oleh (Bapepam-LK) tanggal 7 Desember 2006, Bapepam 

semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam 

Nomor X.K.6 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai 

dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan 

kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ke tiga (90 hari) setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan.  
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Peraturan akan kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

lebih diperketat lagi sejak tanggal 30 September 2003 dengan dikeluarkannya 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai 

dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada 

Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan.  

Kemudian untuk lebih meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada 

publik, peraturan tersebut lebih dipertegas lagi pada tanggal 7 Desember 2006 

dengan diberlakukannya Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor 

X.K.6. Melalui lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-

134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau 

Perusahaan Publik, Bapepam kembali memperpanjang batas waktu penyampaian 

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penyampaian laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau 

paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan 

perusahaan publik tersebut.   

Suatu informasi keuangan (laporan keuangan) memiliki karakteristik atau 

ciri agar laporan tersebut dapat bermanfaat dan berguna bagi pemakainya. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan memiliki kualitas primer dan kualitas 

sekunder, kualitas primer menjelaskan bahwa laporan keuangan harus relevan 
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(relevance) dan andal (reliability). Sedangkan kualitas sekunder menyatakan 

bahwa laporan harus dapat diperbandingkan (comparability) dan konsisten 

(consistency). Relevan arus memiliki tiga unsur yaitu umpan balik, prediksi dan 

tepat waktu (Statement of Financial Accounting Concept No. 2).  

Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan harus disusun atas dasar 

prinsip akuntansi berterima umum dan telah diaudit dengan pendapat lazim. Pamakai 

informasi laporan keuangan sangat membutuhkan pengungkapan laporan secara 

cepat dan tepat waktu agar keakuratan laporan keuangan tetap terjaga dan 

memberikan nilai guna yang tinggi untuk melakukan analisis dan pengambilan 

keputusan dan untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang.  

Bursa Efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan dan 

menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli 

efek antar berbagai perusahaan perorangan yang terlibat dengan tujuan 

memperdagangkan perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek. 

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus mematuhi 

peraturan yang telah diatur dalam UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan 

secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan 

laporan insidental lainnya kepada Bapepam.  

Salah satu informasi yang penting bagi pemakai yang berkaitan dengan 

laporan keuangan adalah informasi Leverage keuangan dan profitabililitas 

perusahaan. Para pemakai sering menjadikan leverage keuangan yang diukur 
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dengan debt to equity ratio dan profitabilitas perusahaan yang berasal dari 

laporan keuangan sebagai salah satu indikator untuk andasan di dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi. Hilmi (2008) menyatakan bahwa rasio 

leverage mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh 

penggunaan hutang. Sedangkan rasio rentabilitas atau rasio profitabilitas 

digunakan untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan. 

Menurut hasil penelitian Hilmi (2008) mengenai profitabilitas yang 

mempunyai pengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan bertentangan 

dengan hasil penelitian Megawati (2005) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Pada penelitian Hilmi 

(2008) menyatakan bahwa struktur kepemilikan mempunyai pengaruh pada 

ketepatan pelaporan keuangan yang bertentangan dengan pendapat Megawati 

(2005). 

Hasil penelitian Spica dan Setiady (2006) menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahan mempengaruhi penyelesaian laporan keuangan. Dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan akan mempengaruhi kinerja di dalam perusahaan 

tersebut, karena semakin besar perusahaan akan mengindikasikan bahwa 

perusahaan akan tidak mampu menyelesaikan penyampaian laporan keuangannya 

dan sebaliknya perusahaan yang berukuran kecil akan lebih mampu untuk tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Menurut 

Suharli (2006) menyatakan bahwa ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan 
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bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan, 

selain itu laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu mengurangi 

informasi asimetri. 

Dalam penelitian Oktaria dan Suharli (2005) mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BEJ. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan 

kantor akuntan besar mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan. Sedangkan debt to equity ratio dan profitabilitas tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian ini replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Rini Dwiyanti (2010) Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian 

terdahulu dengan mengganti variable struktur kepemilikan dengan ukuran 

perusahaan dan tahun pengambilan sampel, dimana penelitian yang sekarang 

mengambil sampel dari periode tahun 2011-2013. 

Sehubungan dengan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul : 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA”. (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 

BEI Periode Tahun 2011-2013). 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat 

dirumuskan dalam pernyataan berikut : 

1. Apakah debt to equity ratio secara berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

laporan keuangan ? 

3. Apakah pergantian auditor yang dilakukan perusahaan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan ? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

laporan keuangan ?  

5. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

laporan keuangan ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pergantian auiditor terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan . 
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4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

Untuk praktisi manajemen perusahaan, analis laporan keuangan, investor 

kreditur,hasil penelitian ini akan memberikan gambaran serta temuan temua 

tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan. 

Untuk akademisi, sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk 

memahami pentingnya ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan 

memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan 

dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori yang melandasi penelitian, yaitu 

pembahasan tentang pengertian laporan keuangan, ketepatan waktu, 

debt to equity ratio, profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian 

auditor dan kualitas auditor. Kemudian pembahasan berikutnya adalah, 

kerangka pemikiran, tinjauan penelitian terdahulu, dan penentuan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Disini dikemukakan tentang objek penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.  

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran umum analisis data dan pembahasan hasil 

analisis data. 

BAB V    PENUTUP 

Berisikan simpulan atas permasalahan yang dibahas berdasarkan 

analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang 

disertai saran-saran sebagai masukan demi kelanjutan dan 

perkembangan penelitian selanjutnya 

 


