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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan dalam peran usahanya pasti akan melakukan berbagai cara 

untuk membuat perusahaannya berkembang dan bertahan guna untuk 

kelangsungan dan juga kemajuan bisnis untuk kedepannya, salah satunya untuk 

memperoleh keuntungan dan mendapatkan tambahan modal, dengan 

mendaftarkan saham perusahaan ke pasar modal, dan menjual saham kepada 

investor. Ketika investasi meningkat maka informasi yang sangat penting di 

dalam perusahaan adalah mengenai laporan keuangan perusahaan. Pelaporan 

keuangan adalah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi dan 

pengukuran secara ekonomi bagi suatu perusahaan mengenai perekonomian 

suatu perusahaan dan sumber daya yang dimilikinnya serta seluruh kinerja yang 

memiliki kepentingan atas informasi yang berkaitan tersebut. Bagi perusahaan 

yang telah Go Public dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia maka wajib untuk 

menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

dan telah diaudit oleh akuntan public. Tetapi pada praktiknya dalam dunia nyata 

masih ada beberapa perusahaan  yang listing atau terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang terlambat menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya. 

Sedangkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan suatu 

bentuk kewajiban bagi perusahaan. Salah satu syarat laporan keuangan yang 

baik yaitu tepat waktu, dimana informasi yang terkandung didalamnya dapat 

digunakan sebelum kehilangan manfaatnya oleh pemakai dan masih tersedia 
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untuk pengambilan keputusan. Semakin tepat laporan keuangan disampaikan, 

maka informasi yang terdapat didalamnya akan sangat bermanfaat bagi para 

pemakainnya dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Pemakai laporan 

keuangan meliputi manajemen, investor atau kreditor, supplier, pelanggan, 

karyawan, pemerintah, dan masyarakat yang masing-masing memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda (Wiyono dan Kusuma, 2017: 333). Mengingat 

pentingnya laporan keuangan para penggunanya maka laporan keuangan perlu 

disampaikan secara tepat waktu agar tidak mengurangi manfaat yang 

terkandung didalamnya. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness) merupakan 

karakteristik penting bagi laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Laporan 

keuangan dalam (PSAK, 2009 ) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus 

kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi (a) 

asset, (b) liabilitas, (c) ekiutas, (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan 

dan kerugian, (e) kontribusi dan distribusi kepada peilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik, dan (f) arus kas. 

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah 

disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan 
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bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus 

dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan 

keputusan. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. 

Relevan artinya bahwa informasi tersebut dapat membantu para pengguna 

laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Pembuatan keputusan 

ekonomi dilakukan dengan mengevaluasi peristiwa yang terjadi dimasa lalu. 

Salah satu indikator dari relevansi itu adalah ketepatan waktu (timeliness). 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang baik 

dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun laba bagi modal itu 

sendiri. Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan 

dalam mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2008). 

Leverage keuangan (financial leverage) merupakan penggunaan utang 

untuk meningkatkan laba. Leverage memperbesar keberhasilan (laba) dan 

kegagalan (rugi) manajerial. Dalam hal ini leverage ratio (rasio solvabilitas) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan 

dibiayai dengan utang. Leverage merupakan rasio yang menggambarkan 

kondisi model perusahaan. 

Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara konvensional, jangka pendek 

dianggap periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan 
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dengan siklus operasi normal suatu perusahaan (periode waktu yang mencakup 

siklus pembelian-produksi-penjualan-penagihan). 

Umur perusahaan ditunjukkan dengan seberapa lama perusahaan dapat 

bertahan, maka semakin lengkap pula informasi yang telah diperoleh 

masyarakat tentang perusahaan tersebut serta item yang diungkapkan 

perusahaan semakin banyak dengan bertambahnya umur perusahaan dan 

pengalaman yang ada. Penelitian Arif (2006) menyatakan bahwa probabilitas 

yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan hanya umur 

perusahaan, untuk variabel tingkat leverage, likuiditas, profitabilitas dan porsi 

kepemilikan saham publik tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan pada industri manufaktur. Iyoha (2012) menyatakan usia 

perusahaan telah diidentifikasi memiliki kemungkinan dampak pada kualitas 

praktek akuntansi dalam ketepatan waktu. Semakin tua perusahaan, semakin 

besar kemungkinan mereka untuk memiliki prosedur internal kontrol yang kuat. 

Dengan demikian, kontrol yang lemah dapat menyebabkan keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan yang diharapkan di perusahaan yang memiliki 

usia lebih tua.  

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji 

dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage keuangan, likuiditas, dan umur 

perusahaan. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoneia periode 2016-
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2019. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage 

Keuangan, Likuiditas, Dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019? 

2. Apakah leverage keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka 

penelitian ini digunakan untuk : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage keuangan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap ketepatan penyampaian 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019 

4. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teori 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi bagi 

pihak akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang 

audit, khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, leverage keuangan, 

likuiditas, dan umur perusahaan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

studi akuntansi yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 
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2. Manfaat Kebijakan 

Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai  masukan kepada perusahaan dalam meningkatkan ketepatan waktu 

supaya lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan. 

3. Manfaat Praktis 

a. Bagi akuntan publik dan KAP 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang 

dapat digunakan dalam menjalankan praktik jasa auditnya, khususnya 

dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

audit melalui pengelolaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sehingga penyelesaian 

audit dapat ditingkatkan sehingga dapat mempercepat publikasi laporan 

keuangan. 

b. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi peneliti mengenai pengaruh profitabilitas, leverage keuangan, 

likuiditas, dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

c. Bagi regulator 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pembuatan regulasi terkait jangka waktu 

penyampaian laporan keuangan yang berkualitas bagi perusahan publik 
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maupun non-publik untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

E. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bagian awal skripsi terdiri dari 

halaman sampul depan atau judul, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, 

motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan mengenai landasan teori, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan mengenai jenis penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel serta metode analisis data 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan mengenai hasil dari pengumpulan data, 

pengujian data dengan alat analisis yang diperlukan serta 

pembahasan dari analisis data 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data yang 

telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan implikasi hasil 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


