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II. LANDASAN TEORI 

 

2.1. Laporan Keuangan 

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, serta 

merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan itu disusun dengan 

maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan 

kepada pihak-pihak  yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Menurut Baridwan (2004), yang 

dimaksud dengan laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan 

yang merupakan ringkasan dari suatu transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan pengertian laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009) menyatakan bahwa laporan 

keuangan meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, 

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

dari laporan keuangan.  

 

2.1.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI, 2009) yaitu: 

1. Dapat dipahami 
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Laporan keuangan harus  memiliki informasi berkualitas yang dengan mudah 

dipahami oleh pemakai laporan keuangan, dimana pemakai laporan keuangan 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktrivitas ekonomi 

dan bisnis. 

2. Relevan 

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan 

yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. 

3. Keandalan 

Informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan harus memiliki keandalan. 

Karena informasi yang andal bebas dari pengertian yang dapat menyesatkan 

pemakai laporan keuangan. 

4. Dapat dibandingkan 

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode untuk dapat 

mengidentifikasi trend posisi dan kinerja keuangan. 

 

2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan 

Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan laporan keuangan yang hendak 

dicapai. Berikut beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan, yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset (harta) yang dimiliki 

perusahaan saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 
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3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Memberikan informasi lainnya. 

 

2.1.4. Komponen Laporan Keuangan 

PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan 

keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Neraca 

Laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal 

tertentu, meliputi aset, liabilitas dan ekuitas.  

2. Laporan laba rugi 

Laporan yang menunjukkan aktivitas transaksi perusahaan yang berkaitan 

dengan pendapatan dan biaya untuk suatu periode tertentu.  

3. Laporan perubahan ekuitas 

Merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis ekuitas yang dimiliki saat 

ini. Laporan ini dibuat bila terjadi perubahan ekuitas. 
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4. Laporan arus kas 

Dalam laporan arus kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok aktivitas yaitu, 

penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pembiayaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang 

memerlukan penjelasan tertentu.  

 

2.1.5. Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan namun juga cara-cara 

lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dengan informasi yang diberikan oleh sistem 

akuntansi yaitu informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan 

perusahaan, dan lain-lain (Belkaoui, 2006, h.233). 

Financial Accounting Standards Board (Hendriksen dan Van Breda, 2000, 

h.136) meringkaskan bahwa tujuan-tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor 

dan kreditor dan pemakai lain yang sekarang dan yang potensial mengambil 

keputusan rasional untuk investasi, kredit dan yang serupa. 

2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi guna membantu investor 

dan kreditor dan pemakai lain yang sekarang dan yang potensial dalam 

menetapkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif 
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dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penarikan, atau jatuh tempo 

surat berharga atau pinjaman. 

3. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai sumber daya 

ekonomi dari satuan usaha, tuntutan terhadap sumberdaya tersebut (kewajiban 

satuan usaha itu untuk mentransfer sumber daya ke satuan usaha lain dan 

modal pemilik), dan pengaruh transaksi, kejadian, dan situasi yang mengubah 

sumberdaya dan tuntutannya pada sumberdaya tersebut. 

Pelaporan keuangan itu bukanlah merupakan sebuah akhir, tetapi ia dimaksudkan 

untuk memberi informasi yang berguna dalam melakukan pengambilan keputusan 

bisnis dan ekonomi. Tujuan dari pelaporan keuangan bukanlah suatu hal yang 

abadi, mereka akan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, legal, politik, dan 

sosial di mana pelaporan keuangan terjadi. Tujuan juga dipengaruhi oleh 

karakteristik dan keterbatasan dari jenis informasi yang dapat diberikan oleh 

pelaporan keuangan (Belkaoui, 2006). 

 

Pelaporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai kinerja keuangan 

perusahaan selama suatu periode dan bagaimana manajemen dari sebuah 

perusahaan menggunakan tanggung jawab pengurusannya kepada pemilik. 

Pelaporan keuangan tidak dirancang untuk mengukur nilai dari perusahaan bisnis 

secara langsung, namun informasi yang disajikannya mungkin dapat membantu 

bagi mereka yang ingin memperkirakan nilainya 
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2.2. Ketepatan waktu (Timeliness) 

Menurut IAI (2009) dalam menjelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan. Pelaporan yang mengalami penundaan, maka informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu 

menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan 

informasi andal. Dalam usaha  mencapai keseimbangan antara relevansi dan 

keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang 

menentukan. 

 

Ketepatan waktu (timeliness) diukur sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai 

dipublikasikan ke publik. Banyak penelitian yang mendefinisikan ketepatan 

waktu, Chambers dan Penman (984: 21) dalam Prabandari (2007) mendefinisi 

ketepatan waktu dalam dua cara, yaitu: 

1. Ketepatan waktu didefinisi sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari 

tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. 

2. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas 

tanggal pelaporan yang diharapkan. 

 

Mamduh (2003: 35) dalam Masodah dan Mustikaningrum (2009) mendefinisi 

ketepatan waktu merupakan hal penting yang harus diperhatikan perusahaan, 

karena ketepatan atau terlambatnya penyajian laporan keuangan ditentukan pada 

saat laporan keuangan tersebut dibutuhkan, maka apabila terlambat dalam 
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penyajian laporan keuangan tersebut, relevansi dan manfaat untuk pengambilan 

keputusan akan berkurang. 

 

 2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan waktu (Timeliness) 

2.2.1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Suatu laporan keuangan atau informasi akan kinerja perusahaan harus dapat 

disajikan dengan akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, perusahaan kemudian 

menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) untuk melaksanakan pekerjaan 

audit terhadap laporan keuangan perusahaan. 

 

Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa 

kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya 

ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan 

publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan Big Four Worldwide 

Accounting Firm (Big 4). Kategori KAP the big four di Indonesia: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP 

Haryanto Sahari dan rekan 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama 

dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja. 

3. KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono 

Sarwoko dan Sandjaja. 

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman 

Bing Satrio dan rekan.  
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Menurut Loeb (1971) dalam Hilmi dan Ali (2008) menyebutkan bahwa kantor 

akuntan publik besar memiliki akuntan yang berperilaku lebih etikal daripada 

akuntan di kantor akuntan publik kecil. Dengan demikian, kantor akuntan besar 

lebih memiliki reputasi yang baik dalam melakukan pekerjaan audit dan 

memberikan opini publik. 

 

DeAngelo (1981) dalam Oktorina dan Suharli (2005) menyimpulkan bahwa KAP 

yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik 

dibandingkan kantor akuntan kecil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang memakai jasa kantor akuntan publik (KAP) besar cenderung 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan argumen 

tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah: 

Ha1  : Ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh positif terhadap 

ketepatan  waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

2.2.2. Opini Auditor 

Tujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat 

apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (Mulyadi, 

2002, h.73). Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam 

mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

Auditor adalah salah satu pihak yang memegang peranan penting untuk 

tercapainya laporan keuangan yang berkualitas di pasar modal. Auditor bertugas 
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memberikan assurance terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan 

diterbitkan oleh manajemen perusahaan. Assurance terhadap laporan keuangan 

tersebut, diberikan auditor melalui opini auditor (Hilmi dan Ali, 2008). 

Menurut PSAK 29 SA Seksi 508 dalam Standar Profesional Akuntan Publik ada 

lima jenis pendapat auditor, yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified 

opinion with explanatory language) 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion), dan 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion). 

 

Penelitian Subekti dan Wulandari (2004) (dalam Supriyati dan Rolinda, 2007) 

menyatakan bahwa laporan keuangan yang menerima pendapat qualified opinion 

mengalami audit delay yang lebih lama. Hal ini juga dikarenakan proses 

pemberian pendapat qualified tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, 

konsultasi dengan partner audit senior atau staf teknik dan perluasan lingkup 

audit. 

 

Penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Hilmi dan Ali (2008) juga 

menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan berhubungan 

positif dengan opini audit yang diberikan oleh auditor dan perusahaan yang tidak 

menerima unqualified opinion memiliki audit delay yang lebih lama. Berarti 

perusahaan yang mendapat unqualified opinion dari auditor untuk laporan 

keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan 
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keuangannya karena unqualified opinion merupakan berita baik (good news) dari 

auditor. Sebaliknya, perusahaan akan cenderung tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya apabila menerima opini selain unqualified 

opinion karena hal tersebut dianggap sebagai berita buruk (bad news). 

Berdasarkan alasan tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah: 

Ha2  : Opini auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

 

2.2.3. Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu fungsi dari ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Maka pihak manajemen harus memiliki 

kesadaran tinggi dalam mengolah informasi tersebut dengan baik untuk 

dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan tentang kinerja dan kelangsungan 

hidup perusahaan. Artinya perusahaan yang memiliki sumber aset yang besar, 

lebih banyak memiliki sumber informasi, memiliki banyak staff akuntansi dan 

sistem informasi yang canggih, memiliki sistem pengendalian yang kuat, serta 

perusahaan besar biasanya dimonitori oleh para pengguna laporan keuangan yang 

membutuhkan informasi yang relevan, sehingga memungkinkan untuk 

mempercepat laporan keuangan auditan dan meminimalisir terhambatnya 

penyampaian laporan keuangan kepada publik. Dari uraian tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif  terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan (timeliness). 

 

 

 


