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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan perkembangan dunia perekonomian di Indonesia yang sangat pesat, 

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

perusahaan semakin tinggi. Informasi saat ini tidak hanya produk sampingan, 

namun sebagai bahan yang menjadi faktor utama yang menentukan kesuksesan 

atau kegagalan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan mempunyai 

manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya guna mengambil 

keputusan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila 

informasi yang di kandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat 

keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan ( Hanafi dan Halim, 2005). Jika terdapat 

penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang 

diberikan akan kehilangan relevansinya. 

Laporan keuangan perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia 

merupakan media komunikasi antara perusahaan dengan stockholder. Standar 

Akuntansi Keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan untuk 

pertanggungjawaban dan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan informasi 

yang didapat dari majalah Akuntan Indonesia Edisi Mei 2012 menyebutkan bahwa 
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tren laporan keuangan juga akan lebih fokus ke investor. Dalam artian, jika dulu 

laporan keuangan disusun untuk kebutuhan publik seperti investor, karyawan, dan 

lain-lain, maka nanti akan lebih fokus kepada pemilik modal seperti investor, 

kreditor, calon investor, dan lain-lain (Yakub, 2012). 

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 

tentang Pasar Modal dan selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 

80/PM/1996. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik 

wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan 

independen, selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah 

tanggal laporan keuangan perusahaan. Namun kemudian Bapepam memperketat 

peraturan dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

Nomor 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 

Dalam lampirannya, yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, disebutkan 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 keungan. 

Selain sanksi administrasi dan denda oleh Bapepam LK, Bursa Efek Indonesia 

(BEI) juga dapat memberikan sanksi dan denda kepada perusahaan publik yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan melebihi batas waktu 

yang telah diterapkan oleh BEI. Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui keputusan 
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direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 menerbitkan peraturan 

pencatatan berkala Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi yang 

batas waktu penyampaiannya desesuaikan dengan peraturan Bapepam No. X.K.2 

dan juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 

307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi. 

Keputusan Direksi BEI Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban 

Penyampaian Informasi dan Peraturan Bapepam No. X.K.2, serta Keputusan Ketua 

Bapepam No. 80/PM/1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala, tampaknya belum dipatuhi oleh seluruh emiten yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari harian konten edisi kamis 7 April 2011 

hal 5 berjudul “Puluhan Emiten Belum Setor Laporan”, bahwa 10% emiten dari 

total 424 emiten belum menyerahkan laporan keuangan tahunannya pada tahun 

2010 (haikal, 2011). Untuk tahun 2011, persentase keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan oleh emiten yang terdaftar di BEI semakin membengkak. 

Menurut redaksi Majalah Akuntan Indonesia tingkat keterlambatan untuk tahun 

2011 mencapai 15% atau total dari 443 perusahaan, ada sekitar 69 perusahaan 

terindikasi belum menyetor laporan keuangan kepada BEI atau BAPEPAM & LK 

per posisi April 2012. Angka tersebut menunjukan kesadaran perusahaan terbuka 

untuk mematuhi kewajiban pelaporan atau publikasi kinerja keuangan mereka 

kepada masyarakat masih cenderung mengecewakan. 
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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. 

Penelitian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan publik ini, telah banyak dilakukan dan 

berkembang baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Penelitian-penelitian 

sebelumnya telah menemukan bukti empiris bahwa terdapat keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan. 

Hilmi dan Ali (2008) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian 

mereka menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik dan 

reputasi kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan leverage keuangan, ukuran 

perusahaan dan opini akuntan publik tidak signifikan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Respati (2001) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian 

mereka menunjukan bahwa profitabilitas dan kepemilikan oleh pihak luar 
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berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan sedangkan leverage keuangan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan 

perusahaan oleh pihak dalam tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

Saleh (2003) yang melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa hasil analisis menyimpulkan variabel item-item luar biasa 

secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan-perusahaan manufaktur dan mempunyai hubungan tanda yang sesuai 

dengan logika teori. Sedangkan variabel gear, ukuran perusahaan, dan struktur 

kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur tapi ketiga variabel tersebut 

menunjukkan hubungan tanda yang sesuai dengan logika teori. Keadaan ini dapat 

terjadi lebih dikarenakan bahwa ketepatan waktu dapat memberikan gambaran 

informasi sesungguhnya mengenai perkembangan dan kondisi perusahaan yang 

tercermin dalam laporan keuangannya. Sedangkan variabel profitabilitas dan umur 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur dan mempunyai hubungan 

tanda yang tidak sesuai dengan logika teori (hipotesis). 

Petronila dan Mukhlasin (2003) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan 

dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan opini 
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audit dapat mempengaruhi interaksi antara profitabilitas perusahaan dan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Suharli dan Rachpriliani (2006) 

menyatakan bahwa faktor rasio profitabilitas, likuiditas, dan penggunaan jasa 

kantor akuntan publik besar mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Annisa (2004) menyatakan 

bahwa hanya opini audit yang berpengaruh terhadap ketepaan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

Bukti-bukti empiris ini menujukan bahwa terdapat banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dalam 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menguji ulang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan dengan menggunakan periode waktu penelitian 

terbaru sehingga dapat memberikan gambaran terkini profil perusahaan mengenai 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN 

KEUANGAN” yang akan meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan mempunyai manfaat jika 

disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya guna pengambilan keputusan, 

jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka 

informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Undang-Undang( UU) No. 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan  secara jelas bahwa perusahaan publik 

wajib menyampaiakan laporan keuangan berkala. Namun peraturan tersebut belum 

dipatuhi oleh seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasi adalah: 

1. Bagaimana ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI). 

2. Apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara 

parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini lebih dimaksudkan untuk menemukan bukti empiris dari faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Penelitian ini membahas 3 faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan, yaitu: profitabilitas, leverage, dan ukuran 
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perusahaan. tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai: 

1. Untuk melihat bagaimana Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan 

dan penyebab-penyebab keterlambatan penyampaian  laporan keuangan. 

2. Bagi shareholders 

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga dapat 

memberikan gambaran dalam menilai kinerja perusahaan dan melakukan 

investasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan. 
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3. Bagi penulis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana profitabilitas, 

leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian  laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian yang bersifat studi 

empiris dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan 

manufaktur go public yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2013 dan data penyampaian laporan tersebut kepada BAPEPAM. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian explanatory yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

antara tiga atau lebih gejala atau variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-

2013. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga 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. 
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2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan 

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

dan sumber lainnya sebagai dasar ilmu pengetahuan. 

3. Dokumentasi 

Mendapatkan data, mengumpulkan 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 2010, 2011, 2012, dan 2013. 

 

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia(BEI). Waktu penelitian pada bulan September sampai dengan selesai. 

 


