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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan pasar modal saat ini telah meningkat dengan sangat pesat dan 

tentunya di masa mendatang bisnis investasi ini akan menjadi sedemikian 

kompleks, dengan tingkat persaingan yang tinggi, terutama dalam upaya 

penyediaan informasi dalam setiap pengambilan keputusan. Salah satu sumber 

informasi yang penting dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan 

keuangan yang disediakan oleh setiap perusahaan yang telah go public. 

 

Dalam rerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan 

waktu  merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, agar 

laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan. Profesi 

akuntansi pun mengakui akan pentingnya kebutuhan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dalam pekerjaan akuntansi 

yang selalu berusaha untuk tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan. 

 

Informasi yang tidak tepat waktu memang tidak menjamin bahwa informasi 

tersebut pasti merupakan informasi yang relevan. Namun informasi dikategorikan 

relevan bila informasi mempunyai tiga unsur nilai, yaitu (a) informasi mempunyai 

nilai prediksi (predictive value), (b) informasi mempunyai umpan balik (feedback 
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value), dan (c) tepat waktu (timelines). Jadi, suatu informasi mustahil merupakan 

informasi yang relevan tanpa tepat waktu dalam penyampaiannya. Oleh karena itu 

tepat waktu merupakan sebuah keharusan dalam publikasi laporan keuangan 

sehingga ada jaminan tentang relevansi informasi yang bersangkutan (Syafrudin, 

2004:755). 

 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam peraturannya mewajibkan bahwa 

laporan keuangan tahunan yang dilaporkan perusahaan yang go public harus 

terlebih dahulu diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan. Keharusan laporan keuangan di audit mendorong 

kantor akuntan publik (KAP)  untuk meningkatkan kualitas auditnya. Seperti yang 

dijelaskan oleh DeAngelo (1981) dalam Ali dan Hilmi (2008) bahwa kantor 

akuntan publik yang besar dianggap kualitas audit yang dihasilkan lebih baik 

dibandingkan kantor akuntan publik kecil. 

 

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 

tentang pasar modal. Pada tahun 2003, Bapepam mengeluarkan lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat lazim 

disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat 

(120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, kemudian diperbaharui lagi 

dengan dikeluarkannya  Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-

06/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, laporan 
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kegiatan dan laporan akuntan atas modal kerja bersih disesuaikan tahunan. 

Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat 

memperoleh informasi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

investasi serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar modal. 

 

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

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BEI. 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.  

 

Peneliti Hilmi dan Ali (2008) melakukan pengujian faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di BEI dengan 

memberikan hasil bahwa hanya profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan 

reputasi KAP secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan di BEI. 

 

Akibat secara langsung yang diterima oleh perusahaan yang terlambat dalam 

pelaporan keuangan perusahaan adalah akibat buruk yang ditanggung perusahaan 

seperti yang pernah terjadi di pasar modal Australia pada tahun 1973 yang dalam 

hal ini terdapat 38 perusahaan yang sahamnya dilarang diperdagangkan karena 38 

perusahaan tersebut gagal menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas 

waktu penyampaian. Sedangkan akibat secara tidak langsung yaitu para investor 
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mungkin akan menanggapi sebagai sinyal buruk bagi perusahaan. Berdasarkan 

uraian diatas dapat diketahui betapa penting ketepatan waktu pelaporan keuangan 

suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan. Tetapi masih terdapat 

perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tepat 

waktu. 

 

Menurut hasil penelitian Respati (2001) dan Na’im (1998) mengenai profitabilitas 

yang mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keungan 

bertentangan dengan hasil penelitian Saleh (2004) dan Megawati (2005) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan 

keuangan. Pada penelitian respati (2004) dan Hilmi dan Ali (2008) menyatakan 

bahwa struktur kepemilikan mempunyai pengaruh pada ketepatan pelaporan 

keuangan yang bertentangan dengan pendapat Saleh (2004). Sedangkan hasil 

penelitian Hilmi dan Ali (2008) mengenai kualitas auditor yang berpengaruh pada 

ketepatan waktu pelaporan keuangan bertentangan dengan hasil penelitian dari 

Annisa (2004). 

 

Berdasarkan bukti empiris menunjukkan adanya faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap waktu penyampaian laporan keuangan, maka penelitian ini mengambil 

judul : “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris  Pada Perusahaan 

Manufakutur  yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia).”  
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1.2. Permasalahan dan Batasan Masalah 

1.2.1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran KAP secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan (timeliness)? 

2. Apakah opini auditor memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan (timeliness)? 

3. Apakah ukuran perusahaan (size) memiliki pengaruh terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan (timeliness)? 

1.2.2. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup 

dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011. 

2. Ketepatan waktu yang diukur dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu 

berdasarkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan.  

3. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diproksikan dengan menggunakan Ln 

total asset, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 
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1. Melengkapi bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

2. Mengkaji ulang penelitian terdahulu apakah hasil penelitian  masih konsisten. 

3. Menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan juga dapat 

memberikan referensi serta kontribusi penelitian empiris berkaitan yang 

berkaitan dengan penelitian sejenis. 

 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukkan kepada calon investor, 

investor, dan analis perusahaan untuk lebih berhati-hati dengan adanya 

risiko keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Dan juga calon 

investor, investor, dan analis perusahaan dapat menjadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan rekomendasi dalam melakukan pengambilan keputusan 

perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


