
 
 

 

BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A.   Latar Belakang Masalah 
 

Dunia bisnis yang dengan cepatnya berkembang sekarang ini 

menuntut para pelaku bisnis untuk membawa bisnisnya semakin maju dan 

mampu bersaing dengan para pelaku bisnis lainnya. Hadirnya bisnis tidak 

lepas  dari  pihak-pihak   yang  berkepentingan   terhadap   posisi  keuangan 

maupun perkembangan perusahaan. Antara lain dibagi menjadi dua, yaitu 

pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua 

adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan 

masyarakat (Hery, 2012). Meningkatnya jumlah perusahaan yang telah go 

publik merupakan bukti bahwa perkembangan pasar modal sangatlah cepat 

maka dari itu penyusunan laporan keuangan adalah sumber informasi paling 

penting dalam bisnis investasi di pasar modal. 

Tuntutan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 

1995 tentang pasar modal. Kemudian pada tahun 1996, Bapepam juga 

mengeluarkan Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: 80/PM/1996 

tentang kewajiban bagi perusahaan publik dan setiap emiten untuk 

menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit 

independennya  kepada  Bapepam  selambat-lambatnya  pada  akhir  bulan 

keempat  (120  hari)  setelah  tanggal  laporan  keuangan  tahunan,  diperkuat 
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dengan Kep-17/PM/2002 dan telah di perbarui dengan Peraturan Bapepam 

nomor X.K.2, lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-346/BL/2011 

mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau 

Perusahaan Publik, yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus 

disertai   dengan   laporan   akuntan   dengan   pendapat   yang   lazim   dan 

disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga 

(90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bagi perusahaan yang 

melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran 

tertulis,  denda  hingga  penghentian  sementara  dari  bursa.  (Andriana  & 

Raspati, 2015). 

Laporan pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal penting 

yang menuntut pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi sehingga 

menimbulkan implikasi bagi manajemen perusahaan   untuk memberikan 

informasi kepada pemilik perusahaan dan kepada publik. Laporan keuangan 

yang dihasilkan tersebut haruslah memberikan manfaat, mudah dipahami dan 

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan yang dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus memuat 

informasi yang relevan, artinya informasi yang relevan informasi tentang 

prospek ekonomis yang akan datang suatu perusahaan, seperti dividen, arus 

kas dan kemampu-labaan (profitabilitas). Selain relevan laporan keuangan 

sebaiknya juga reliabel yaitu informasi yang terbebas dari bias, (Rahmawati, 

2012).
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Fungsi informasi mengenai laporan keuangan akan dikatakan 

memiliki  manfaat  apabila  penyampaian  dan  penyajian  informasi  tersebut 

dapat di andalkan dan tepat waktu. Ketepatan waktu (timeliness) adalah 

informasi  yang  siap  untuk  digunakan  sebelum  kehilangan  makna  oleh 

pemakai laporan keuangan serta kapasitasnya masih tersedia dalam 

pengambilan keputusan, IAI (2012) dalam (Toding & Wirakusuma, 2013) 

Keandalan dan ketepatan waktu pelaporan informasi mengenai 

laporan keuangan merupakan tanggungjawab pengelolaan keuangan publik 

sebagaimana  yang  telah  di  syaratkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  no.  24 

tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari : 

1. Relevan 

 
Artinya laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi dan 

manfaat kepada pengguna laporan keuangan untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan juga dapat 

digunakan sebagai alat koreksi ekspektasi dan evaluasi kesalahan dimasa 

lalu (feedback value), sekarang dan di masa depan ( predictive value ), 

serta informasi tersebut harus disajikan  tepat waktu, dan jelas agar dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan dan kekeliruan dalam informasi 

laporan keuangan dapat dikurangi. 

2. Andal 

 
Informasi dalam laporan keuangan pemerintah tidak menyajikan data 

yang menyesatkan, terhindar dari kesalahan baik kesalahan input dan 

material, dapat diverifikasi dalam artian laporan keuangan tersebut dapat
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diuji data-datanya, disajikan secara jujur peristiwa yang terjadi dan hal lain 

yang seharusnya ada dalam penyajian laporan  keuangan dan informasi 

hendaknya ditujukan pada kebutuhan umum bukan kepada kepentingan 

tertentu. 

3. Dapat di bandingkan 

 
Laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat 

dibandingkan antara laporan keuangan saat ini dengan periode sebelumnya 

atau dengan laporan keuangan pihak lain yang berkepentingan. 

4. Dapat dipahami 

 
Laporan keuangan hendaknya di sajikan dalam istilah yang sesuai 

dengan   pemahaman   para   pengguna   dan   standar   penulisan   laporan 

keuangan yang telah ditentukan. Pengguna diharapkan mamiliki kemauan 

untuk mempelajari informasi yang disajikan serta diasumsikan para 

pengguna memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan 

pelaporan, (IAI, 2016) 

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan membuktikan 

bahwa kinerja dari perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu 

perlu ditelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan itu. Terkait banyaknya topik yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu seperti (Sanjaya & Wirawati, 2016), (Ifada, 2009), (Dewi & 

Wirakusuma, 2014),  (Budiyanto & Aditya, 2015), (Toding & Wirakusuma, 

2013),   dan   peneliti   lainnya   mengenai   faktor-faktor   yang   berpengaruh
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terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan antara lain likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

Likuiditas yang tinggi menunjukkan kinerja organisasi tersebut baik 

sehingga dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Kewajiban 

lancar adalah hutang atau kewajiban perusahaan yang diharapkan dapat 

dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun seperti 

hutang dagang, hutang gaji, dan hutang pajak, IAI (2004) dalam (Suharli & 

Rachpriliani, 2006). 

Leverage  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  penggunaan  hutang 

akan pembiayaan aktiva. Perusahaan  yang semakin lambat dalam 

penyampaian laporan keuangannya dapat berarti bahwa perusahaan tersebut 

mengalami kesulitan keuangan. (Dewi & Wirakusuma, 2014). 

Santoso (1995) dalam (Ifada, 2009) menyatakan bahwa profitabilitas 

suatu perusahaan mencerminkan tingkat efektivitas yang diicapai oleh suatu 

operasional perusahaan. Dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai 

sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, 

tentunya berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan 

perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan. 

Di karenakan hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan hasil yang 

berbeda-beda, maka dari itu penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan 

untuk   memberikan   bukti   empiris   mengenai   faktor   apa   saja   yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang
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terdaftar di BEI khususnya pada sektor Pertanian periode 2014, 2015, 2016, 

 
2017, dan 2018. 

 
 
 

 

B.   Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dituliskan  maka  rumusan  masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah  Likuiditas  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  ketepatan 

waktu pelaporan keuangan ? 

2. Apakah Leverage secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan ? 

3. Apakah  Profitabilitas  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  ketepatan 

waktu pelaporan keuangan ? 

4. Apakah   Ukuran   Perusahaan   secara   signifikan   berpengaruh  terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan ? 

 

 

C.   Tujuan Penelitian 

 
Dari  latar  belakang  yang  telah  dituliskan  maka  tujuan  dari  penelitian  ini 

adalah: 

1. Untuk  menganalisis  Likuiditas  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertanian  di BEI 

2. Untuk  menganalisis  Leverage  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertanian di BEI 

3. Untuk menganalisis Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan keuangan pada perusahaan sektor pertanian di BEI
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4. Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertanian di BEI 

 

 
 

D.   Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Likuiditas, Leverage, 

Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Dan diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai bahan informasi 

dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang sama 

dan berhubungan dengan penelitian ini dan menguji faktor lain yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran 

serta temuan-temuan mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan khususnya di perusahaan sektor 

pertanian  yang  terdaftar  di  BEI  periode  2014-2018.  Setelah  diketahui 

faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaporan keuangan diharapkan 

dapat memberikan informasi yang bermanfaat, menambah pengetahuan, 

wawasan, dan pengalaman di dunia kerja nantinya. 

 
 

E.   Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan ini bertujuan memberikan  ilustrasi secara garis besar 

mengenai penetilian yang dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami
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isi dari penelitian ini. Masing-masing bab dalam penelitian diuraikan sebagai 

berikut 

BAB I      : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan  masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka berisi tinjauan teori, penelitian 

terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian ini berisi jenis penelitian, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional, dan metode analisis data. 

BAB IV   : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab hasil dan pembahasan ini berisi hasil dari uji statistik 

deskriptif, regresi logistik, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V    : PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran. 


