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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai 

pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya 

terikat dalam sebuah kontrak. Hertanti (2005) mengatakan bahwa inti dari hubungan 

keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan. 

Principal akan menyediakan fasilitas dan dana kepada agen untuk menjalankan 

perusahaan. Principal memiliki harapan bahwa agen memiliki kewajiban untuk 

mengelola perusahaan sesuai keinginan principal. 

Teori agensi (agency theory) dalam hal ini juga erat kaitannya dengan adanya 

hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu pemegang 

saham dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer. Principal 

mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini 

dapat pula dikatan bahwa principal memberikan suatu kepercayaan kepada agent 

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. 

Menurut Hendrikson dan Van Breda (2000:221) menyebutkan bahwa hubungan 

agensi adalah hubungan yang dibentuk di atas suatu kontrak antara dua individu yang 

mana salah satu dari dua individu ini menjadi agent untuk yang lain disebut principal. 
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Hubungan agensi ini dianalogikan seperti hubungan antara pemilik perusahaan dan 

manajemen perusahaan yang mana pihak manajemen atau (agent) ini melakukan  

beberapa pelayanan atau tugas atas nama pemilik atau (principal) dengan 

menjalankan kewenangan pembuatan keputusan yang telah di berikan oleh pihak 

principal. 

Teori keagenan menjelaskan berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan 

baik antara pemegang saham, manajer dengan kreditur atau antara pemegang saham, 

kreditur dan manajer yang disebabkan adanya hubungan keagenan (agency 

relationship). Selain itu teori keagenan juga mengimplikasikan adanya asimetri 

informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai principal. Asimetri 

informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang 

diperoleh principal. Sehingga dalam kaitannya dengan hal tersebut, Kim dan 

Verrechia (1994) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dengan 

segera atau tepat waktu akan dapat mengurangi asimetri informasi tersebut. 

 

2.1.2 Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan 

berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau 
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peraturan. Selain itu kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku, yang mana perilaku 

manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia.  

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan 

keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang 

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-

36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan-

peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku 

individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal 

Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat 

waktu kepada Bapepam. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (compliance 

theory). 

Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang 

psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi 

dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat dua perspektif 

dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif 

instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi 

dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan 

dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap 

sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka  (Saleh dan 

Susilowati, 2004). 
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Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan 

konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui 

moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi 

hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen 

normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti 

mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk 

mendikte perilaku. 

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan 

ini dapat diterapkan di bidang akuntansi, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Apalagi terdapat regulasi-regulasi 

yang dikeluarkan oleh badan regulator tentang kewajiban melaporkan laporan 

keuangan secara tepat waktu yang mana secara eksplisit telah disampaikan oleh pihak 

Bapepam. Sehubungan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh 

perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia, maka kepatuhan emiten 

dalam menyampaikan laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam 

memenuhi kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu. 

 Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan 

yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban 

perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat 

bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. 
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2.1.3   Laporan Keuangan 

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan mempunyai peranan yang sangat penting karena laporan 

keuangan dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, serta laporan kemajuan yang secara periodik dilaporkan 

oleh suatu perusahaan yang mana informasi keuangan tersebut sangat bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 Tahun 2014 mendefinisikan laporan keuangan 

sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut” 

 

Menurut Harahap (2008: 105), laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu” 

 

Sedangakan menurut Munawir (2010:31) mengatakan bahwa:  

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan” 

 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang merupakan hasil dari proses 

pencatatan akuntansi yang ringkas dari transaksi keuangan yang berkaitan tentang 

posisi atau keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu yang nantinya akan di 

pakai oleh pemakainya dalam hal pengambilan keputusan dan juga sebagai alat untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
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berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. 

 

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Pada dasarnya laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang akan dipergunakan oleh pihak 

yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan 

ekonomi, sehingga dapat diketahui pula bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat 

sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang 

hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di samping 

itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. 

Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan 

maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan 

informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai 

alat pertanggungjawaban oleh pihak yang bersangkutan. Pada awalnya laporan 

keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi sebagai “alat pengujian” dari 

pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya seiring dengan 
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perkembangan jaman, laporan keuangan berfungsi sebagai media untuk dapat 

menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan, prestasi dan kondisi 

ekonomis perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka 

pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. 

 Menurut IAI dalam PSAK No. 1 Tahun 2014 tujuan dari laporan keuangan 

adalah: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan” 

 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai entitas yang meliputi:  

1. Asset  

2. Liabilitas 

3. Ekuitas 

4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

5. Kontribusi dari dan distribusi  

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa 

depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 

Catatan atas laporan keuangan itu sendiri berisi informasi tambahan atas apa yang 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan 

laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. 
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Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang 

tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

Sehingga dengan adanya laporan keuangan suatu perusahaan maka dengan 

menganalisisnya akan dapat diperoleh banyak sekali informasi-informasi keuangan 

perusahaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil sebuah keputusan bisnis 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut terkait 

informasi keuangan yang dibutuhkannya baik oleh pihak internal maupun eksternal.  

 

2.1.3.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan perusahaan terdiri dari beberapa jenis baik berupa laporan 

utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan 

kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk 

memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.1 tahun 2014 laporan 

keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 



19 
 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lain 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

2.1.3.4 Pengguna Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.1 Tahun 2014 

menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan 

investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan usaha kreditor lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi: 

1. Investor  

Penanaman modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. pemegang 

saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk 

menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 
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2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka  tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 
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6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

 

2.1.4 Analisa Rasio Keuangan 

2.1.4.1 Profitabilitas 

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan adanya perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. menurut Astuti (2004:36) 

mengartikan profitabilitas sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Salah satu ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Para 

investor dan kreditor sangat berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan 
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menghasilkan laba saat ini maupun modal sendiri. Dengan kata lain, profitabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Sedangkan menurut Harahap 

(2008:304) menerangkan definisi profitabilitas sebagai berikut:   

“profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”. 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu indikator 

keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. 

Sedangkan tujuan profitabilitas itu sendiri menurut Djarwanto (2004) yakni 

bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan. Profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen 

yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. Selain itu 

Djarwanto (2004) mengatakan bahwa rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur 

keuntungan yang diperoleh dari modal atau dana yang berasal dari pinjaman dan dari 

modal sendiri yang telah digunakan dalam operasi perusahaan. Tingkat profitabilitas 

yang tinggi mendorong manajemen untuk memberikan informasi yang lebih rinci untuk 

meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan cenderung akan mengungkapkan laporan keuangannya lebih 

luas untuk menarik investor melakukan investasi. Ada tiga rasio profitabilitas yaitu: 
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1 Margin laba atas penjualan (profit margin on sale) 

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai 

kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya pada periode tertentu.  

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 
 

2 Return on Asset (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset tertentu. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang 

efektivitas manajemen dalam mengelola aktivanya. 

ROA =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

3 Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena posisi perusahaan 

akan semakin kuat. 

ROE =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Ukuran dari rasio profitabilitas dapat dilihat dari laporan kinerja, adapun rasio 

yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini seperti yang 

dikemukakan oleh Darsono dan Ashari (2005:57) sebagai berikut: 

ROA =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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Rasio tersebut mengukur tingkat kemampuan manajemen dalam menggunakan 

asset untuk menghasilkan laba. Rasio ini juga dapat digunakan untuk menunjukan 

return yang diterima oleh pemilik modal dimana untuk mengukur return adalah laba 

bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. 

 

2.1.4.2 Leverage 

Dalam mendanai perusahaannya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. 

Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh adalah pinjaman atau modal sendiri. 

Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau pinjaman haruslah 

digunakan beberapa perhitungan yang matang. Dalam hal ini leverage ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. Leverage merupakan rasio yang menggambarkan modal 

perusahaan.  

Menurut Harahap (2006:306) mendefinisikan leverage sebagai berikut: 

“Rasio ini menggambarkan utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio 

ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar 

(kreditor) dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal 

(equity). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih 

besar dari utang”. 

 

Menurut Weston dan Copeland (1995:238) mendefinisikan leverage sebagai 

berikut: 

“Mengukur tingkat sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh penggunaan 

hutang.” 
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Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER) yaitu perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. Menurut Harahap (2006:307) menghitung Debt to  

Equity Ratio (DER) menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
x 100% 

 

2.1.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat 

dari ranking besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau 

total penjualan yang diperoleh. ( Sujianto, 2001) menerangkan definisi ukuran 

perusahaan sebagai berikut: 

“Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan 

rata-rata total aktiva. Jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya 

asset yang dimiliki oleh perusahaan.” 

 

Sedangkan menurut Mukhlasin (2002) ukuran perusahaan didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan inventory 

cotrolability yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan 

menunjukkan pencapaian operasi lancer dan pengendalian persediaan”. 
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Pada dasarnya menurut Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2005: 138) ukuran 

perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu: (1) perusahaan besar (large firm), 

(2) perusahaan menengah (medium size), dan (3) perusahaan kecil (small firm). 

Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran 

perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi 

pasar. Semakin besar asset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji 

dan Sularto, 2007). 

Berdasarkan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 dari Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia tanggal 16 September 2009 No. 46/M-DAG/PER/9/2009 yang 

mulai diberlakukan efektif sejak tanggal 1 Juli 2010, bahwa perusahaan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Klasifikasi perusahaan kecil, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan 

bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan maksimum Rp. 500.000.000, 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Klasifikasi perusahaan menengah, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan 

bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan maksimum Rp. 

10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
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3. Klasifikasi perusahaan besar, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan 

bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

Perusahaan yang memiliki total aktiva, total penjualan, serta modal yang besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana 

dalam tahap ini perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik 

dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa 

perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan total asset, total penjualan, serta modal yang kecil (Ismu Basuki, 

2006). 

Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang 

kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar 

akan memberi dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan 

perusahaan kecil. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga 

mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak 

perusahaan tersebut harus melaporkan kondisinya lebih akurat dan tepat waktu. 

Sehingga dapat dikatakan perusahaan yang lebih besar memiliki public demand akan 

informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Selain 

itu perusahaan yang besar akan cenderung memperoleh pengawasan yang ketat dari 

pihak pemerintah dan masyarakat. 
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Pertimbangan atas digunakannya subjek penelitian yang diambil oleh peneliti 

yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung tergolong ke 

dalam perusahaan besar. Penelitian ini melakukan pengujian dengan menggunakan 

teknik ranking atau urutan dari total asset tertinggi hingga terendah. Pertimbangan ini 

digunakan karena kondisi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengklasifikasian 

perusahaan yang telah diuraikan di atas tidak dapat terpenuhi.  

Penelitian ukuran perusahaan ini, diukur dengan menggunakan proksi total 

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

total aset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar 

bahkan triliun. Dengan menggunakan natural log, nilai miliar bahkan triliun tersebut 

disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. Menurut 

Sudirham (2011) Logaritma natural adalah logaritma dengan menggunakan basis 

bilangan e. Bilangan e ini, seperti halnya bilangan 𝜋, adalah bilangan nyata dengan 

desimal tak terbatas. Natural log dalam penelitian ini dirumuskan dalam Ln (x) atau 

Ln (Total Aset). Sedangkan untuk cara menghitungnya menggunakan Microsof Excel 

dengan rumus Ln (Total Aset). 
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2.1.6 Ketepatan Waktu (timeliness) 

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam 

menyajikan suatu informasi yang relevan. Informasi yang relevan adalah informasi 

yang memiliki nilai prediktif (predictive value), nilai umpan balik (feedback value) 

dan informasi juga harus tersedia kepada pengambil keputusan sebelum informasi 

tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan yang diambil, yaitu 

memiliki ketepatan waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam 

laporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Selain itu 

juga ketepatan waktu dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengukur 

transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Menurut McGee (2007) yang 

dimaksud dengan ketepatan waktu itu sendiri adalah rentang waktu antara tanggal 

laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke 

publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. 

Jika terdapat penundaan yang semestinya dalam pelaporan, maka informasi 

yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu 

menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu, sering kali perlu 

melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, 

sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai 

seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi 

kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan 
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antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan 

pertimbangan yang menentukan. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan 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. 

Dimana hal tersebut tidak hanya sekedar untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam 

dan ketersediaan informasi bagi masyarakat, tapi juga diperlukan oleh investor sebagai 

dasar pengambilan keputusan investasi. Agar pengambilan keputusan investasi berdaya 

guna dan relevan, maka diperlukan ketersediaan informasi yang tepat waktu. 

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. Ketentuan 

yang lebih spesifik tentang penyampaian laporan keuangan perusahaan publik diatur 

dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 

Januari 1996. 
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Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Hilmi dan Ali (2008) menggunakan tiga 

kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:               

(1) preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

penerimaan laporan akhir preleminary oleh bursa (2) auditor’s report lag: interval 

jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditanda 

tangani, (3) total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. 

Sesuai dengan peraturan X.K.2 yang diterbitkan Bapepam, maka penyampaian 

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan 

sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. Ketepatan waktu diukur menggunakan 

variabel dummy, dimana kategori 1 untuk perusahaan manufaktur yang tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangan dan kategori 0 untuk perusahaan manufaktur 

yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah 

banyak dilakukan dan berkembang baik di Indonesia maupun Negara-negara lain 

sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian saat ini. 
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Hilmi dan Ali (2008) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan 

menggunakan 879 perusahaan yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada tahun 2004-2006. Variabel independen yang digunakan antara lain 

profitabilitas, leverage,  likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, reputasi 

kantor akuntan publik, dan opini auditor. Sedangkan variabel dependen yang 

digunakan yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian 

mereka menujukkan 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 di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Variabel independen yang digunakan yaitu debt to equity ratio, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan pihak luar, dan kepemilikan pihak 

dalam. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

profitabilitas dan kepemilikan oleh pihak luar berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan,  sedangkan leverage keuangan, 
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ukuran perusahaan, dan kepemilikan perusahaan oleh pihak dalam tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Saleh (2003) yang melakukan penelitian tentang studi empiris ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan 155 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000-2002. Variabel independen 

yang digunakan yaitu rasio gearing, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, item-item luar biasa, struktur kepemilikan. Sedangkan variabel dependen 

yang digunakan yaitu ketepatan waktu pelaporan 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. 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) melakukan penelitian tentang pengaruh 

profitabilitas perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan opini 

audit sebagai variabel moderating dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta dengan mengacu pada perusahaan-perusahaan yang termuat di 
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dalam capital market directory Indonesia pada tahun 2001. Variabel independen yang 

digunakan ialah profitabilitas. Sedangkan variabel dependen yang digunakan ialah 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu terdapat variabel moderating yang 

digunakan yaitu opini audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas 

perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan 

opini auditor sebagai variabel moderating juga mempengaruhi secara signifikan 

terhadap interaksi antara profitabilitas dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Suharli dan Rachpriliani (2006) melakukan penelitian tentang studi empiris 

faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan 

menggunakan seluruh perusahaan yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

pada tahun 2002-2003. Variabel independen yang digunakan antara lain ialah rasio 

profitabilitas, likuiditas, persentase kepemilikan publik, dan penggunaan jasa kantor 

akuntan publik besar.sedangkan variabel dependen yang dipakai ialah ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor rasio 

profitabilitas, likuiditas, dan penggunaan jasa kantor akuntan publik besar secara 

signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 

Annisa (2004) melakukan penelitian tentang ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan kajian atas kinerja manajemen, kualitas auditor, dan opini audit 

dengan menggunakan 125 perusahaan yang telah go public dan terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta pada tahun 2000 dengan teknik pengambilan sampel secara random. 

Variabel independen yang digunakan antara lain ialah kualitas auditor, opini audit, 
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profitabilitas, dan leverage. Sedangkan variabel dependen yang digunakan ialah 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan untuk variabel kualitas 

auditor, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

Owusu-Ansah (2000) meneliti ketepatan waktu pelaporan keuangan dari 47 

perusahaan di Zimbabwe, yang menguji variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, 

gearing, item luar biasa, bulan dari akhir tahun keuangan, kompleksitas operasi 

perusahaan dan umur perusahaan. Hasil penelitiannya menemukan bukti empiris 

bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, umur perusahaan dan 

bulan akhir tahun keuangan berpengaruh terhadap audit reporting lead time 

mempengaruhi kecepatan perusahaan dalam mengumumkan pendapatan awalnya, 

tetapi hanya ukuran perusahaan yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit. 

 

Tabel 2.1 

Matrix Penelitian Terdahulu Tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

No  Nama 

& 

Tahun 

Judul  Variabel 

penelitian 

Persamaan  Perbedaan  Hasil  

1 Hilmi 

dan 

Ali 

(2008) 

Faktor-

faktor yang 

Mempenga

ruhi 

Ketepatan 

1.Variabel 

independen: 

Profitabilitas, 

leverage 

keuangan, 

1. Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

independen: 

profitabilitas, 

1. Peneliti 

tidak meneliti 

variabel 

independen: 

likuiditas, 

Hasil 

penelitian 

mereka 

menunjukkan 

bahwa 
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Waktu 

Penyampai

an Laporan 

Keuangan 

likuiditas, 

ukuran 

oerusahaan, 

kepemilikan 

publik, 

reputasi 

KAP, opini 

akuntan 

publik 

2. Variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

ukuran 

perusahaan, 

dan leverage. 

2. Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

kepemilikan 

publik, 

reputasi KAP, 

dan opini 

akuntan 

publik. 

2. Subjek 

penelitian 

yang diteliti 

oleh Hilmi 

dan Ali 

berbeda 

dengan 

periode yang 

diteliti oleh 

peneliti 

dengan 

menetapkan 

periode 

terkini yaitu 

periode 2010-

2013 sehingga 

dapat 

memberikan 

gambaran 

terkini 

profilperusaha

an mengenai 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

profitabilitas, 

likuiditas, 

kepemilikan 

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. 

2 Respat

i 

(2001) 

Faktor-

faktor yang 

Berpengaru

h Terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

1.Variabel 

independen: 

debt to equity 

ratio, ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

konsentrasi 

kepemilikan 

pihak luar, 

1. Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

independen: 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan dan 

leverage 

2. Sama-sama 

1. Peneliti 

disini tidak 

meneliti 

variabel 

independen: 

konsentrasi 

kepemilikan 

pihak luar, 

dan 

Hasil 

penelitian 

mereka 

menunjukkan 

bahwa 

profitabilitas 

dan 

kepemilikan 

oleh pihak 
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dan 

kepemilikan 

dalam 

2.variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

menggunakan 

variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

kepemilikan 

oleh pihak 

dalam. 

2. Subjek 

penelitian 

Respati 

berbeda 

dengan subjek 

yang diteliti 

oleh peneliti 

3. Periode 

penelitian 

yang diteliti 

oleh Respati 

berbeda 

dengan 

periode yang 

diteliti oleh 

peneliti 

dengan 

menetapkan 

periode 

terkini yaitu 

periode 2010-

2013 sehingga 

dapat 

memberikan 

gambaran 

terkini profil 

perusahaan 

mengenai 

ketepatan 

waktupenyam

paian laporan 

keuangan 

luar 

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. 

3 Saleh 

(2003) 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

1.variabel 

independen: 

rasio 

gearing, 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, 

1. Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas 

dan ukuran 

perusahaan 

1. Peneliti 

tidak meneliti 

variabel 

independen: 

rasio gearing, 

umur 

perusahaan, 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa hasil 

analisis 

menyimpulk

an variabel 
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umur 

perusahaan, 

item-item 

luar biasa, 

struktur 

kepemilikan. 

2.variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan 

2. Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

dependen:kete

patan waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

item-item luar 

biasa, dan 

struktur 

kepemilikan 

2. Subjek 

penelitian 

Saleh berbeda 

dengan subjek 

yang diteliti 

oleh peneliti 

3. Periode 

penelitian 

yang diteliti 

oleh saleh 

berbeda 

dengan 

periode yang 

diteliti oleh 

peneliti 

dengan 

menetapkan 

periode 

terkini yaitu 

periode 2010-

2013 sehingga 

dapat 

memberikan 

gambaran 

terkini profil 

perusahaan 

mengenai 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

item-item 

luar biasa 

secara 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

perusahaan-

perusahaan 

manufaktur 

dan 

mempunyai 

hubungan 

tanda yang 

sesuai 

dengan 

logika teori. 

Sedangkan 

variabel gear, 

ukuran 

perusahaan 

dan, struktur 

kepemilikan 

tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

perusahaan-

perusahaan 

manufaktur 

tapi ketiga 

variabel 
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tersebut 

dapat 

menunjukkan 

hubungan 

tanda yang 

sesuai 

dengan 

logika teori. 

Sedangkan 

variabelprofit

abilitas dan 

umur 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadapkete

patan waktu 

pelaporan 

kauangan 

perusahaan-

perusahaan 

manufaktur 

mempunyai 

hubungan 

tanda yang 

tidak sesuai 

dengan 

logika teori 

(hipotesis) 

4 Owusu

-

Ansah 

(2000) 

Timeliness 

of 

Corporate 

Financial 

Reporting 

in 

Emerging 

Capital 

Markets: 

Empirical 

Evidence 

1.variabel 

independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

gearing, 

item-item 

luar biasa, 

bulan dari 

akhir tahun 

keuangan, 

1. Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

independen: 

profitabilitas 

dan ukuran 

perusahaan 

2. Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

dependen: 

1. Peneliti 

tidak meneliti 

variabel 

independen: 

gearing, item-

item luar 

biasa, bulan 

dari akhir 

tahun 

keuangan, dan 

kompleksitas 

Hasil 

penelitiannya 

menemukan 

bukti empiris 

bahwa 

ukuran 

perusahaan, 

kompleksitas 

operasi 

perusahaan, 

umur 
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From The 

Zimbabwe 

Stock 

Excange 

kompleksitas 

operasi 

perusahaan, 

dan umur 

perusahaan 

2.variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

operasi 

2. Subjek 

penelitian 

yang 

dilakukan 

Owusu dan 

Ansah 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang diteliti 

oleh peneliti 

3. Periode 

penelitian 

yang diteliti 

oleh Owusu 

dan Ansah 

berbeda 

dengan 

periode yang 

diteliti oleh 

peneliti 

dengan 

menetapkan 

periode 

terkini yaitu 

periode 2010-

2013 sehingga 

dapat 

memberikan 

gambaran 

terkini profil 

perusahaan 

mengenai 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

perusahaan 

dan bulan 

dari akhir 

tahun 

keuangan 

berpengaruh 

terhadap 

audit 

reporting 

lead time. 

Kemudian 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

umur 

perusahaan 

dan audit 

reporting 

lead time 

mempengaru

hi kecepatan 

perusahaan 

dalam 

mengumumk

an 

pendapatan 

awalnya, 

tetapi hanya 

ukuran 

perusahaan 

yang 

mempengaru

hi ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

akhir tahun 

yang telah 

diaudit. 

5 Petron

ila dan 

Pengaruh 

Profitabilit

1.variabel 

independen: 

1. Sama-sama 

meneliti 

1. Peneliti 

yang diteliti 

Hasil 

penelitian 
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Mukhl

asin 

(2003) 

as 

Perusahaan 

Terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Penyampai

an Laporan 

Keuangan(

dengan 

Opini 

Audit 

Sebagai 

Variabel 

Moderating

) 

profitabilitas 

2.variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan 

3.variabel 

moderating: 

opini audit 

variabel 

independen 

profitabilitas 

2. Sama-sama 

meneliti 

variabel 

dependen 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

oleh Petronila 

dan 

Mukhlasin 

hanya 

meneliti 1 

variabel saja 

yaitu 

profitabilitas, 

sedangkan 

peneliti di sini 

meneliti 3 

variabel 

independen 

yaitu 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan 

dan leverage  

2. Terdapat 

keterbatasan 

pada 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Petronila 

dan 

Mukhlasin 

yaitu periode 

penelitian 

yang hanya 1 

periode saja 

sedangkan 

disini peneliti 

menggunakan 

4 periode. 

3. peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel 

moderating 

menunjukkan 

bahwa 

profitabilitas 

perusahaan 

dapat 

mempengaru

hi ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan 

sedangkan 

opini auditor 

sebagai 

variabel 

moderating 

juga 

mempengaru

hi secara 

signifikan 

terhadap 

interaksi 

antara 

profitabilitas 

dengan 

ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan. 

6 Suharli 

dan 

Studi 

Empiris 

1.variabel 

independen: 

1. Sama-sama 

meneliti 

1. peneliti 

menambahkan 

Dari hasil 

penelitiannya 
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Rachpr

iliani 

(2006) 

Faktor 

yang 

Berpengaru

h Terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

profitabilitas, 

likuiditas, 

kepemilikan 

publik, dan 

kantor 

akuntan 

besar 

2.variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan 

variabel 

independen 

profitabilitas  

2. Sama-sama 

meneliti 

variabel 

dependen 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

variabel 

independen 

yang tidak 

diteliti oleh 

Suharli dan 

Rachpliani 

yaitu ukuran 

perusahaan 

dan leverage 

2. peneliti 

tidak 

menyertakan 

likuiditas, 

kepemilikan 

publik, dan 

kantor 

akuntan besar 

kedalam 

variabel 

independen 

untuk diteliti. 

3. periode 

yang berbeda 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Suharli 

dan 

Rachpliani, 

peneliti disini 

meneliti 

dengan 4 

periode 

dengan waktu 

terkini agar 

mendapatkan 

informasi dan 

gambaran 

terkini tentang 

profil 

perusahaan 

menunjukkan 

bahwa faktor 

rasio 

profitablitas, 

likuiditas, 

dan kantor 

akuntan 

besar secara 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

ketepatan 

waktu 

pelaporan 

keuangan 

perusahaan. 
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mengenai 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan. 

7 Annisa 

(2004) 

Ketepatan 

Waktu 

Penyampai

an Laporan 

Keuangan: 

Kajian atas 

Kinerja 

Manajemen

, Kualitas 

Auditor, 

dan Opini 

Audit 

1.variabel 

independen” 

kualitas 

auditor, opini 

audit, 

profitabilitas, 

dan leverage 

2.variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

1. Sama-sama 

meneliti 

variabel 

independen: 

profitablitas 

dan leverage 

2. Sama-sama 

meneliti 

variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

1. Peneliti 

menambahkan 

variabel 

independen 

yang 

sebelumnya 

tidak diteliti 

oleh Annisa 

yaitu 

menambahkan 

ukuran 

perusahaan 

dalam 

penelitian ini 

2. Peneliti 

tidak 

menyertakan 

kualitas 

auditor, opini 

audit kedalam 

variabel 

independen 

untuk diteliti. 

Dari hasil 

penelitiannya 

menunjukkan 

bahwa hanya 

opini audit 

yang 

berpengaruht

erhadap 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan 

keuangan 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Setiap perusahaan yang go public memiliki kewajiban untuk menyampaikan 

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah 

diaudit tepat waktu. Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor 36/PM/2003 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dalam lampirannya, yaitu 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan 
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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. Berdasarkan fakta yang ada, masih banyak perusahaan 

yang tidak tepat waktu atau terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan 

tahunan perusahaannya, hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penjelasan dari penelitian terdahulu, 

maka penelitian mengindikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan dilihat dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

leverage. Untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diperlukan suatu kerangka 

pemikiran. 

2.3.1 Profitabilitas dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk 

dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Ada tiga rasio 

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan yaitu: 

profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE).  

Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah 

maka akan membawa reaksi negatif dari pasar dan turunnya penilaian atas kinerja 

perusahaannya. Sedangkan pada perusahaan yang mengumumkan labanya akan 

berdampak positif terhadap penilaian pihak lain atas kinerja perusahaannya.  
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Penelitian mengenai hubungan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan yang dilakukan oleh Respati (2001), serta Hilmi dan Ali (2008) 

menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian-penelitian 

tersebut juga menunjukkan bukti bahwa perusahaan yang memperoleh laba 

cenderung tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya dan sebaliknya jika 

mengalami rugi.  

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang 

mempunyai berita baik akan cenderung menyampaikan laporan keuangannya tepat 

waktu. Hal ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini 

mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu 

menyampaikan laporan keuangannya. 

2.3.2  Leverage dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan 

bergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai leverage yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar 

untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai leverage rendah 

lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian, semakin 

tinggi leverage berarti semakin tinggi risiko karena ada kemungkinan perusahaan 
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tidak dapat melunasi kewajibannya baik berupa pokok maupun bunganya (Oktorina 

dan Suharli, 2005) 

Untuk mengukur tingkat leverage keuangan suatu perusahaan dapat menggunakan 

debt to equity ratio (DER), yaitu perbandingan utang liability (penggunaan utang) 

terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan. Tingginya debt to 

equity ratio mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Risiko keuangan 

perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress) akibat kewajiban yang tinggi. Kesulitan keuangan 

perusahaan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di 

mata publik maka  akan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya 

(Dogan, Coskun, dan Ceklik, 2007) 

2.3.3 Ukuran Perusahaan dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Salah satu atribut yang dapat dihubungkan dengan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat 

dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada 

total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan 

sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu.  

Perusahaan besar sering berargumen untuk lebih cepat dalam menyampaikan 

laporan keuangan karena beberapa alasan. (Lestari, 2008) mengemukakan 
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setidaknya ada tiga hal yang mendasari kecenderungan perusahaan besar lebih tepat 

waktu dalam menyampaiakan laporan keuangannya, yaitu: Pertama, perusahaan 

besar memiliki banyak sumber, lebih banyak staf akuntansi, dan sistem informasi 

yang lebih canggih sehingga dapat lebih tepat waktu menyampaiakan laporan 

keuangan. Kedua, perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian 

internal yang kuat. Ketiga perusahaan besar seringkali diikuti oleh sejumlah besar 

analis yang selalu mengharapkan informasi yang tepat waktu untuk memperkuat 

maupun meninjau kembali harapan-harapan mereka. (Owusu-Ansah, 2000) 

Perusahaan besar berada di bawah tekanan untuk mengumumkan laporan 

keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan 

saham perusahaannya. 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam Undang-Undang 

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

menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan laporan atau kejadian material 

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

yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib: 

1. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BAPEPAM dan 

mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada masyarakat . 

2. Menyampaikan laporan keuangan kepada BAPEPAM dan mengumumkan 

kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi 
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harga efek selambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya 

peristiwa tersebut. 

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 

Pemilihan perusahaan manufaktur 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, sehingga 

menguatkan pilihan perusahaan manufaktur sebagai subjek dalam penelitiaan ini. 

Pasar modal di Indonesia, yaitu BEI dapat menjadi media pertemuan antara 

investor dengan pihak industri. Khusus untuk industri (manufaktur) terdapat 203 

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 

betanggung jawab terhadap emiten yang bermasalah. 
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Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian digambarkan dalam 

kerangka teoritis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti yang disusun sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

Teori keagenan 

(agency Theory) 

Teori  kepatuhan 

Manajer (agent) Pemegang saham 

(principal) 

Laporan Keuangan 

Ukuran perusahaan Leverage Profitabilitas 

Ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan telaah pustaka dan kerangka pemikiran di atas, penulis 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

Hipotesis Penelitian Secara Parsial 

H01   :  Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan

  Waktu Penyampaian Laaporan Keuangan 

Ha1  :   Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu

  Penyampaian Laporan Keuangan 

H02 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Ha2 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan keuangan 

H03  :   Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan 

   Waktu Penyampaian Laporan Keuangan  

Ha3   :   Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu 

   Penyampaian Laporan Keuangan 

 


