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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini perkembangan dunia perekonomian di Indonesia sangat pesat, 

kebutuhan akan informasi yang lengkap, tepat waktu, dan berkualitas tentang 

suatu perusahaan  semakin tinggi. Diharapkan dari informasi yang diperoleh dapat 

menilai bagaimana kinerja dalam perusahaan tersebut,  sehingga informasi 

tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemakainya sebagai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. 

Penyampaian  laporan keuangan merupakan suatu  wahana bagi 

perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara 

ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kinerja kepada 

berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Informasi 

akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemiliknya 

guna pengambilan keputusan. Nilai dari ketepatan waktu penyampaian keuangan 

merupakan determinan penting bagi tingkat kemanfaatan laporan tersebut. 

Laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan secara ekonomi. Hal ini juga didukung tujuan Laporan 

Keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
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keuangan  suatu  perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan. Sedangkan dalam  PSAK No.01 tujuan laporan keuangan 

secara umum adalah laporan  keuangan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. 

Ketepatan  waktu pelaporan informasi laporan keuangan  merupakan unsur 

penting yang sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi untuk membuat 

keputusan  investasi dan  kredit. Ketepatan waktu juga dapat mempengaruhi 

relevansi  informasi keuangan yang disajikan. Informasi pada laporan keuangan 

dikatakan  relevan apabila informasi tersebut disampaikan secara tepat waktu dan 

mempunyai manfaat bagi pemakai informasi sedangkan informasi keuangan 

dikatakan  tidak relevan apabila terjadi penundaan dalam penyampaian  laporan 

keuangan.  Oleh karena itu, ketepatan waktu erat kaitannya dengan  tujuan laporan 

keuangan.  

Laporan keuangan perusahaan yang go public di bursa efek merupakan 

media komunikasi antara perusahaan dengan stockholder. Standar Akuntansi 

Keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan untuk 

pertanggungjawaban dan untuk pengambilan keputusan.  

Ketepatan  waktu pelaporan keuangan juga telah diatur dalam Undang-

undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara jelas 

bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan 

insidental lainnya kepada Bapepam. Ketentuan yang lebih spesifik tentang 

pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan 
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Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. . Kemudian pada tanggal 7 

Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada 

publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor 

X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 

tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan 

Publik.  

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan 

perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan 

dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada 

akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan 

perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin 

memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan 

keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat                 

yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir 

bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dan dalam 

Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal 

penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian 

laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor 

X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal 
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tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

tahunan. 

Laporan keuangan dan pelaporan keuangan sendiri dianggap sebagai good 

news atau bad news. Good news artinya informasi yang disajikan dianggap  

merupakan hal penting dan dapat digunakan sebagai kredit dan  investasi. Adapun 

bad news maksudnya informasi yang disajikan tidak dapat memenuhi informasi 

keuangan  sehingga mereka memandang bahwa laporan keuangan  masih berguna 

tetapi perlu diperbaiki. 

Sebagai  salah  satu informasi yang penting bagi pemakai laporan 

keuangan yaitu informasi profitabilitas perusahaan yang berasal dari laporan 

keuangan sebagai indikator utama untuk landasan di dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi. Rasio rentabilitas atau  rasio profitabilitas digunakan 

untuk menunjukan keberhasilan  perusahaan di dalam  menghasilkan laba. 

Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukan efektivitas 

manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi. Perusahaan diharapkan untuk dapat menciptakan secara optimum 

dimana profit yang tinggi punya kemampuan untuk mengungkapkan informasi 

secara lebih luas dan tepat waktu. Dilihat dari sisi perilaku manusia, dalam hal ini 

perilaku manajemen cenderung untuk lebih memperlihatkan atau memamerkan 

kinerja perusahaan yang telah berjalan dengan baik. 

Fenomena yang terjadi yaitu pada Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mencatat pada periode Januari hingga 2 

Maret 2011, tercatat 50 emiten dan perusahaan publik yang mendapat sanksi 
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administratif. Sanksi tersebut dikarenakan terlambat menyerahkan laporan 

keuangan. Seperti yang terjadi  PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan 

salah satu perusahaan publik  yang tercatat mendapat sanksi administratif  dari 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sanksi 

yang didapatkan PTPN III merupakan yang  paling besar di antara emiten dan 

perusahaan publik lainnya dikarenakan terlambat menyerahkan laporan 

keuangan.Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Jakarta, Minggu 6 maret 2011, 

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terkena denda administratif sebesar Rp96 

juta. Selain itu, emiten dan perusahaan publik yang juga terkena sanksi 

administratif di antaranya PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) sebesar Rp94 juta rupiah, 

lalu PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) sebesar Rp73 juta, PT Mitra 

Energi Persada Tbk sebesar Rp 67 juta, PT Sunson Textile manufacture Tbk 

sebesar Rp 59 juta, demikian disampaikan Kepala Biro Perundang-undangan dan 

Bantuan Hukum Bapepam-LK Robinson Simbolon di Jakarta.  

Banyak perusahaan yang masih saja terlambat dalam menyampaikan 

laporan keuangannya kepada publik. Sehingga perusahaan tersebut menanggung 

resiko sendiri. Antara lain risiko sanksi, kepercayaan investor, maupun 

masyarakat. Maka dengan adanya kejadian ini perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut.  

Dede Suyatmin (2006) menunjukan  bahwa tingkat profitabilitas bagi 

perusahaan perbankan berpengaruh terhadap ketepatan waktu  penyampaian 

pelaporan  laporan keuangan. Hilmi dan Ali (2008) menunjukkan tingkat 



18 
 

profitabilitas perusahaan berpengaruh  positif terhadap timeliness. Wahyu Adhy 

(2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh  positif  

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan untuk perusahaan air 

minum. 

Bukti-bukti empiris ini menunjukkan bahwa terdapat faktor yang 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Oleh 

karena itu penelitian ini akan mengidentifikasi faktor tersebut dengan 

menambahkan indikator dan dengan menggunakan metode pemilihan sampel 

yang berbeda. Adapun faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas dengan menambahkan indikator profitabilitas tersebut. 

Atas dasar penelitian terdahulu dan karena pentingnya laporan keuangan 

bagi para pelaku  bisnis di Pasar Modal serta faktor-faktor yang  mempengaruhi 

ketepatan  pelaporan laporan keuangan  maka berdasarkan uraian tersebut penulis 

terdorong  melakukan penelitian dengan judul : 

“ PENGARUH PROFITABILITIAS TERHADAP KETEPATAN 

WAKTU PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN  ” 

Yang akan meneliti perusahaan manufaktur yang listing di BEI untuk 

laporan keuangan tahun buku 2008, 2009, dan 2010.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana tingkat  Profitabilitas pada perusahaan Manufaktur  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 

2. Bagaimana Ketepatan waktu pelaporan Laporan Keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 

3. Apakah  terdapat  pengaruh  Profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan 

Laporan Keuangan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat  profitabilitas  pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari Profitabilitas terhadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan yang disampaikan oleh para emiten ke Bursa 

Efek Indonesia.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat kepada sebagai berikut :  

1. Bagi Perusahaan 

Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan penyebab-penyebab  

keterlambatan penyampaian pelaporan laporan keuangan agar dapat digunakan 

dalam mengambil keputusan investasi. 
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2. Bagi Penulis  

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana profitabilitas dan 

ketepatan waktu berpengaruh  terhadap pelaporan laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur.  

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dapat berpengaruh 

bagi kualitas laporan keuangan hal ini dikarenakan ketepatan waktu tersebut 

menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat baru dan tidak out of date 

dan informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari laporan 

keuangan tersebut baik. Kerelevanan suatu laporan keuangan dapat diperoleh 

apabila laporan keuangan tersebut dapat disajikan dengan  tepat waktu. Ketepatan 

waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan 

waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan yang penting pada 

publikasi laporan keuangan.  

Menurut Chambers dan Penman (dalam Hilmi dan Ali, 2008) 

mendefinisikan ketepatwaktuan dalam dua cara, yaitu : 

“1) Ketepat waktuan didefinisikan 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”. 

Menurut Owusu dan Ansah (dalam Sistya, 2008) menyatakan bahwa: 

“Ketepatwaktuan (timeliness) penyajian laporan keuangan akan 

memberikan andil bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu 
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sebagai fungsi evaluasi dan pricing, mengurangi tingkat insider 

trading dan kebocoran serta rumor-rumor di pasar saham”.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka ketepatan waktu penyajian laporan 

keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. 

Apabila penyelesaian penyajian laporan keuangan terlambat atau tidak diperoleh 

saat dibutuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan keuangan untuk 

pengambilan keputusan akan berkurang. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam ketepatan 

waktu penyampaian pelaporan keuangan. Adapun faktor-faktor tersebut 

diantaranya profitabilitas. 

Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen 

perusahaan. Selain itu, profitabilitas digunakan sebagai pengukur efisiensi 

penggunaan  modal. Dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai sebagai 

salah satu cara untuk menilai keberhasilan effektivitas perusahaan, tentu saja 

berkaitan dengan hasil akhir berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang 

telah dilaksanakan oleh perusahaan pada periode berjalan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu dengan 

menggunakan  Return on Assets dan Return on Equity. Return on Assets biasanya 

dalam mengukur  tingkat efektivitas pemakaian sumber daya oleh perusahaan. 

Sedangkan Return On Equity biasanya untuk mengukur tingkat penggunaan 

modal oleh perusahaan ROA dan ROE sebagai rasio laba terhadap aktiva dan 
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modal juga merupakan  indikator  kunci  pada  produktivitas. Hal ini diungkapkan 

juga oleh Russel (2006) sebagai berikut : 

“We've observed that decision making becomes easier for our clients when 

they consider anticipated impacts on ROA and ROE before making key 

decisions.” 

Yang  menurutnya bahwa pengambilan keputusan menjadi lebih mudah 

ketika mempertimbangkan dampak diantisipasi pada ROA dan ROE sebelum 

membuat keputusan-keputusan. Dalam penelitiannya Russel (2006) 

menyimpulkan  

“ Timeliness of the financial statements give effect to the company's stock 

price to be published. Manajemem and assist in decision making for companies in 

the future. And support in investment decisions. “ 

Yang berarti ketepatan waktu laporan keuangan  memberikan efek 

terhadap  harga saham perusahaan yang akan dipublikasikan. Serta  membantu 

manajemem dalam pengambilan keputusan  untuk perusahaan  di masa  yang akan 

datang. Dan mendukung dalam keputusan investasi. 

Return on Assets  dan Return On Equity digunakan dalam  mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan. 

Rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan  ( 

net income) dengan  jumlah aktiva dan modal yang digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan operasi tersebut. 
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Sebagai bagian dari Laporan keuangan perusahaan, profitabilitas 

merupakan wujud keberhasilan manajemen dalam menjalankan perusahaan. 

Laporan keuangan adalah wujud pertanggungjawaban manajamen kepada 

stakeholder dengan laporan  keuangan disusun sendiri oleh manajemen. Kondisi 

ini memungkinkan bahwa manajemen akan berupaya menyampaikan informasi 

sebaik mungkin. Sebagaimana diisyaratkan oleh Bapepam, laporan keuangan 

perusahaan yang go public harus diaudit oleh auditor independen sehingga 

informasi yang disampaikan merupakan informasi yang wajar.  

Karena isi laporan keungan mempengaruhi pengambilan keputusan 

manajer  maupun  investor. Hal ini diungkapkan juga oleh Stephen (2006) 

sebagai berikut : 

“ Timely reporting will enhance decision-making and reduce information 

asymmetry in these markets. Hence, research into the determinants of timely 

reporting would be of much importance to regulators of emerging capital 

markets in formulating new policies to enhance the allocational efficiency of their 

markets.” 

Yang berarti pelaporan yang tepat waktu akan meningkatkan pengambilan 

keputusan dan mengurangi  asimetri informasi di pasar-pasar. Oleh karena itu, 

penelitian faktor penentu  pelaporan yang tepat waktu akan penting banyak 

regulator yang muncul  pasar modal dalam merumuskan kebijakan baru untuk 

meningkatkan efisiensi alokasi pasar mereka. 

 Profitabilitas menunjukan keberhasilan perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa profit 
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merupakan berita baik bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda 

penyampaian laporan informasi yang berisi berita baik, oleh karena itu, 

perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung lebih tepat waktu di 

dalam penyampaian laporan  keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang 

mengalami kerugian.  

Ketetapan waktu  penyampaian  laporan keuangan diatur dalam Undang-

Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal. Perusahaan publik atau emiten 

wajib menyampaikan  laporan  secara berkala dan laporan  atau  kejadian material 

kepada otoritas pasar modal. Pasal 86 no. 8 tahun 1995 menyatakan bahwa  

emiten yang pernyataan perndaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan 

publik wajib : 

1. Menyampaikan laporan secara berkala kepada BAPEPAM dan 

mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. 

2. Menyampaikan laporan kepada BAPEPAM dan mengumumkan kepada 

masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek 

selambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut. 

Pelaporan berkala oleh BAPEPAM diatur dalam peraturan No. X.K.2 

tentang kewajiban penyampaian laporan berkala. Atas setiap keterlambatan 

penyampaian laporan berkala, maka BAPEPAM menggunakan sanksi 

administrasi dan denda. BAPEPAM juga mendelegasikan pengawasan 

penyampaian laporan  keuangan berkala kepada Bursa Efek tempat obilgasi atau 

saham dicatatkan. 
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Keterlambatan yang tidak semestinya dalam melaporkan laporan 

keuangan  meningkatkan ketidakpastian yang berhubungan dengan keputusan 

investasi. Di lain hal Stephen (2006) mendukung hal tersebut, yaitu sebagai 

berikut :  

“  Timeliness of accounting information has become an important issue 

now than ever before as a result of phenomenal changes in both modern 

technology and business practices worldwide. The importance of timely 

accounting information for operational reasons in general and, capital markets in 

particular, cannot be over-emphasized. Consequently, most professional and 

regulatory bodies of capital markets have taken measures to reduce delays in the 

release of financial statements “. 

Yang berarti ketepatan waktu informasi akuntansi telah menjadi isu 

penting sekarang daripada  sebelumnya sebagai akibat dari perubahan fenomenal 

di kedua teknologi modern dan  praktek bisnis di seluruh dunia. Pentingnya 

informasi akuntansi yang tepat waktu  karena alasan operasional secara umum, 

dan pasar modal pada khususnya, tidak dapat  terlalu ditekankan. Akibatnya, 

paling profesional dan peraturan  tubuh  pasar modal telah mengambil langkah-

langkah untuk mengurangi keterlambatan dalam merilis keuangan. Dalam 

penelitiannya Stephen (2006) memberikan kesimpulan berikut : 

“ A descriptive analysis indicates that 92% of the companies took less 

than the maximum time allowed after their financial year-end to release their 

audited financial statements. Five per cent of the companies exceeded the 
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regulatory deadline (161st day after a company’s financial year-end). The 

remaining 3% reported on the 161st day.” 

Yang berarti lebih dari 50% perusahaan  melaporkan laporan keuangannya 

tepat waktu dan sebagian perusahaan melaporkannya lebih dari batas waktu yang 

diberikan atau adanya penundaan dalam melaporkannya. 

 Dalam peraturan No. X.K.2 dinyatakan bahwa perusahaan publik 

diwajibkan  menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh 

akuntan yang terdaftar di BAPEPAM selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak 

tanggal berakhirnya tahun fiskal emiten. Untuk laporan keuangan tengah tahunan: 

(1) paling  lambat  pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan 

tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan; 

(2) Paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah 

tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelahaan terbatas; dan  

(3) Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal lapoan keuangan tengah 

tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan 

keuangan. 

Jika sampai habis batas waktu tersebut belum diserahkan juga, emiten 

diberikan kesempatan lagi selama 30 hari sejak tanggal surat peringatan dari BEI 

dengan denda 10 juta. Jika batas waktu ini pun dilewati, sahamnya akan 

dihentikan sementara dan diberi jangka waktu 15 hari ini tetap belum bisa 

menyerahkan maka emiten ini akan masuk dalam kriteria dari BEI untuk delisting 

( sahamnya dikeluarkan dari perdagangan di lantai bursa ). 
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Dalam  penelitian ini profitabilitas dan ketepatan waktu diteliti dengan 

objek perusahaan manufaktur yang  listing di BEI, untuk mengetahui apakah 

variabel ini berpengaruh signifikan atau  tidak pada industri yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya. 

Pemilihan perusahaan  manufaktur dipilih sebagai subjek dalam penelitian 

ini adalah dengan maksud agar penelitian lebih berfokus pada satu jenis industri 

(homogen) yaitu  perusahaan sejenis yang mengolah sumber daya menjadi barang 

jadi yang dilaksanakan oleh perusahaan  manufaktur untuk aktivitas operasinya, 

sehigga menguatkan pilihan perusahaan manufaktur sebagai subjek dalam 

penelitian ini.  

Pasar modal di Indonesia, yaitu BEI dapat menjadi media pertemuan 

antara investor dengan pihak industri. Khusus untuk industri (manufaktur) 

terdapat 221 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Dalam upaya mengembalikan kepercayaan investor kepada pasar modal, 

BEI juga telah mempertimbangkan penerapan sanksi sosial terhadap emiten 

bermasalah termasuk yang berkali-kali terlambat memberikan laporan keuangan. 

Sanksi tersebut berupa pengumuman kepada publik nama-nama Direksi dan 

Komisaris yang bertanggungjawab terhadap emiten yang bermasalah.  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

“ Profitabilitas berpengaruh  terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan 

keuangan “ 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode yang Digunakan  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian yang bersifat 

studi empiris dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan 

perusahaan manufaktur go publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2010 dan data penyampaian laporan tersebut kepada Bapepam. 

Penelitian ini termasuk  dalam  penelitian  explanatory yang  bertujuan  untuk  

menjelaskan  hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia  selama periode 2008-2010.  

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan  

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk diteliti kemudian dipelajari dan 

dianalisis.  

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Yaitu dengan 

menelaah  literatur-literatur baik dari buku, jurnal,  majalah ekonomi,website, 

dan sumber lainnya sebagai dasar ilmu pengetahuan.  
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3. Dokumentasi  

Mendapatkan data, mengumpulkna data, dan mempelajari dokumen serta 

statement yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia, BAPEPAM, dan emiten 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan adalah 

data sekunder, yaitu berupa informasi laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur per 31 Desember 2008, 2009, dan 2010. 

  

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar  di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), waktu penelitian pada bulan Oktober  2011 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


