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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembagan pasar modal di Indonesia saat ini telah meningkat dengan 

sangat pesat dan tentunya di masa mendatang bisnis investasi akan menjadi 

sedemikian kompleks, dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama 

dalam upaya penyediaan dan perolehan informasi dalam setiap pembuatan 

keputusan. Salah satu sumber informasi penting dalam bisnis investasi di pasar 

modal adalah laporan keuangan yang disediakan setiap perusahaan Go Public.  

Pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk 

menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai 

sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Pelaporan keuangan diharapkan 

memberi informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama suatu 

periode dan bagaimana manajemen dari sebuah perusahaan menggunakan 

tanggung jawab pengurusnya kepada pemilik.  

Pelaporan keuangan yang tepat waktu merupakan hal yang penting bagi 

investor karena akan mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan 

ekonomi dan penyebaran informasi keuangan yang tidak merata diantara para 

stakeholder sehingga dapat merugikan berbagai pihak tidak terkecuali 

perusahaan tesebut. Laporan keuangan yang disajikan terlambat akan 

menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya dalam 
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mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, dimana informasi tersebut 

berfungsi sebagai peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory). 

Pelaporan keuangan yang disampaikan digunakan oleh pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan terutama para investor agar dapat memaksimalkan 

nilai investasinya. Investor mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi 

ke salah satu perusahaan dengan membandingkan laporan keuangan yang 

disajikan oleh masing-masing perusahaan. Investor sebagai pemegang saham 

atau pemilik perusahaan dari pihak luar memerlukan laporan keuangan untuk 

mengetahui tingkat kembalian (rate of return) atas investasi dan membantu 

untuk memutuskan tindakan mereka baik untuk membeli, menahan, atau 

menjual saham-saham perusahaan. 

Kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan publik diatur 

dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-

2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian 

Informasi Laporan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan 

keuangan auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal 

Laporan Keuangan Tahunan. 

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi 

empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat 

informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat 

karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat 

dibandingkan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dapat 
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mempengaruhi manfaat yang bagi para pengguna laporan keuangan. Semakin 

tepat waktu pelaporan keuangan disampaikan maka informasi yang 

terkandung didalamnya semakin bermanfaat dan para pengguna laporan 

keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, baik dalam segi 

kualitas maupun waktu. Dengan demikian perusahaan secara tidak langsung 

akan memperoleh manfaat yang lebih baik sebagai dampak pengambilan 

keputusan tesebut (Nurmiati, 2016). 

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Astuti dan Erawati (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan, sedangkan umur umur perusahaan dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan. 

Azhari dan Nuryanto (2020) profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangan 

kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan, opini audit tidak mampu memperkuat 

pengaruh positif profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional 

dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sanjaya dan 

Wirawati (2016) menunjukkan profitabilitas, struktur kepemilikan dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan 
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keuangan. Sedangkan, DER dan pergantian auditor berpengaruh signifikan 

negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

penelitian pada beberapa peneliti untuk variabel penelitian yang sama. 

Penelitian ini mencoba menguji kembali mengenai faktor-faktor seperti 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Komite 

Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Namun, penelitian 

sebelumnya masih jarang menggunakan variabel kepemilikan institusional. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMITE AUDIT 

TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN” 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2017-2019) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan? 

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan? 
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4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Profibilitas terhadap Ketetapan Waktu Pelaporan 

Keuangan. 

2. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketetapan Waktu 

Pelaporan Keuangan. 

3. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketetapan 

Waktu Pelaporan Keuangan. 

4. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Ketetapan Waktu 

Pelaporan Keuangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan, 

penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini kiranya bermanfaat menambah 

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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2. Bagi Akademisi 

Untuk menambah pemahaman serta wawasan mengenai pentingnya 

ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan memberikan wacana 

bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

3. Bagi Praktisi Manajemen Perusahaan, Analisis Laporan Keuangan, 

Investor, dan Kreditur 

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran serta temuan-

temuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini ditulis ke dalam lima bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab 

Tinjauan Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil dan Analisis, dan Bab 

Penutup. Adapun rincian isi dari tiap bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pertama ini memuat sub bab Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua memuat sub bab Landasan Teori, Penelitian 

Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Perkembangan 

Hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ketiga memuat sub bab Desain Penelitian, Populasi dan 

Sampel Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel, serta Metode dan Analisis Data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi terkait penyajian dan analisis data dari hasil 

penelitian. Pada bab ini peneliti menyajikan dan 

menyelesaikan hasil pengumpulan data dan analisis data, 

sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima memuat sub bab Kesimpulan, Keterbatasan, dan 

Saran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak lain yang 

bersangkutan terutama peneliti selanjutnya. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 


