
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam dua dasawarsa ini, pasar modal telah menjadi salah satu instrumen 

yang  sangat  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  negara-negara  didunia. 

Terlebih dengan telah diimplementasikannya  konsep perekonomian  global  saat 

ini,  yang mana telah menyebabkan perkembangan ekonomi dan dunia menjadi 

dinamis dan  turbulence, keberadaan pasar modal tersebut sangatlah menentukan 

bagi stabilitas ekonomi suatu negara.

Pasar  modal  yang sangat  kuat  akan dapat  mengkapitalisasi  modal  yang 

besar dari para investor, yang sangat dibutuhkan oleh sektor riil. Selain itu, pasar 

modal juga dapat menjadi alternatif instrumen finansial dalam mendiversifikasi 

risiko di negara tersebut. Hal ini terbukti dari pengalaman krisis yang melanda 

kawasan Asia, dimana negara yang hanya bertumpu pada satu sektor, perbankan 

misalnya  (seperti  Indonesia),  harus  mengalami  krisis  hebat  yang  cukup 

berkepanjangan  dan  memporakpondakan  kehidupan  bangsa,  serta  membuat 

negara  nyaris  bangkrut,  sedangkan di  pihak lain,  negara-negara  tetangga  yang 

pasar modalnya cukup kuat dapat segera pulih. 

Semenjak Juli tahun 1997, krisis moneter yang dialami oleh Indonesia telah 

membawa implikasi yang sangat luas bagi sektor perekonomian nasional. Tidak 

sedikit  perusahaan  yang  gulung  tikar  karenanya.  Setiap  perusahaan  berusaha 

untuk  mempertahankan  eksistensinya  dalam  dunia  usaha.  Salah  satu  yang 

dilakukan perusahaan adalah dengan menarik para investor baru untuk ikut serta 

menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut.

Hal diatas telah memberi kesadaran bagi pemerintah untuk memberikan 

perhatian  dan  dorongan  yang  lebih  besar  lagi  terhadap  perkembangan  pasar 

modalnya serta berusaha menjadikan pasar modal sebagai tonggak kebangkitan 

dari  keterpurukan  pada  saat  krisis  melanda.  Pemerintah  Indonesia  berusaha 

merubah  struktur  pondasi  ekonominya  dengan  memperkuat  pasar  modalnya. 



Usaha-usaha pemerintah tersebut antara lain adalah dengan mencoba memberikan 

berbagai  insentif  untuk  menarik  para  calon  investor  agar  mau  menanamkan 

modalnya  di  Indonesia.  Bahkan  pada  tanggal  3  September  1997  pemerintah 

Indonesia memperbolehkan investor asing untuk memiliki saham-saham dengan 

jumlah yang tidak terbatas. Pada awalnya usaha-usaha pemerintah tersebut tidak 

begitu membuahkan hasil,  namun seiring dengan mulai membaik dan stabilnya 

kondisi  sosial  ekonomi  Indonesia,  perlahan-lahan  Indonesia  mulai  dilirik  oleh 

para  investor  asing,  dan  pada  saat  ini,  investor-investor  asing  tersebut  cukup 

mendominasi perdagangan saham yang ada di pasar modal Indonesia. Keadaan ini 

mampu menghidupkan kembali  sektor  riil,  sehingga roda  perekonomian mulai 

berjalan dengan normal kembali.

Selain  pemerintah,  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  perusahaan-

perusahaan pun sangat menyadari betul, bahwa selain dapat menjadi sarana untuk 

meningkatkan citra perusahaan dalam konteks perekonomian global, pasar modal 

juga  merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan  yang  cukup  potensial  dan 

menguntungkan  dibandingkan  kredit  perbankan  yang  penuh  risiko.  Untuk  itu, 

semakin banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran perdana ke 

publik (Initial Public Offering/IPO) dalam rangka go public.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat diketahui bahwa kesadaran investor 

dan  kiprahnya  di  pasar  modal  sangatlah  dibutuhkan  oleh  suatu  negara  dan 

perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Namun untuk menarik minat 

para investor tersebut, terlebih investor yang potensial (yang mempunyai kekuatan 

modal cukup besar dan berencana untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang 

cukup  lama)  tidak  mudah,  karena  para  investor  tersebut  harus  selektif  dalam 

menempatkan investasinya, sebab dana yang ditanamkannya sangatlah material.

Para  investor  akan  menanamkan  dana  yang  dimiliki  jika  mereka 

menganggap prospek suatu investasi menguntungkan dengan risiko yang relatif 

kecil. Informasi investasi yang diberikan kepada investor akan menjadi landasan 

untuk  menganalisis  dengan  cermat  kondisi  perusahaan  investee sebelum 

mengambil  keputusan  investasi.  Dengan  demikian,  informasi  tersebut  harus 



menjamin adanya kebenaran yang didukung oleh data yang lengkap, akurat dan 

up to date.

Salah  satu  sumber  informasi  yang  relevan  untuk  menilai  perusahaan 

adalah  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  sumber 

informasi  yang  sering  digunakan  oleh  para  pengguna  laporan  keuangan.  Di 

dalamnya terkandung informasi yang dapat memberikan bahan pertimbangan bagi 

para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan  memuat  informasi  akuntansi  perusahaan  berupa  data-data  historis, 

berguna  bagi  para  investor  untuk  melakukan  penilaian  dan  peramalan  dalam 

rangka analisis investasi tersebut diatas. Penilaian terhadap kekayaan, kewajiban, 

laba,  cash flow, dan deviden perusahaan serta informasi akuntansi lainnya yang 

berkaitan  dengan keuangan perusahaan  sangatlah  penting  dalam suatu  analisis 

investasi,  terutama  dalam menentukan  ekspektasi  tingkat  pengembalian  modal 

(return) dan tingkat risiko.  Manfaat dari  kandungan informasi yang ada dalam 

laporan keuangan akan makin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh 

karena  itu  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  sangatlah  penting. 

Semakin  cepat  disampaikan,  informasi  yang  terkandung  di  dalamnya  makin 

bermanfaat,  dan  para  pengguna laporan keuangan dapat  mengambil  keputusan 

yang  lebih  baik,  baik  dari  segi  kualitas  maupun  waktu.  Dengan  demikian 

perusahaan  secara  tidak  langsung  akan  memperoleh  manfaat  yang  lebih  baik 

sebagai dampak dari diambilnya keputusan tersebut oleh para pengguna laporan 

keuangan.

Pada  dasarnya  para  pengguna  laporan  keuangan  memiliki  perbedaan 

kepentingan  atas  informasi  dalam  laporan  keuangan,  meskipun  demikian 

ketepatan  waktu  diperolehnya  informasi  sangatlah  menentukan.  Keterlambatan 

penyelesaian  dapat  menyebabkan  berkurangnya  kualitas  dari  keputusan  yang 

dibuat.  Namun perlu  diperhatikan  lebih  jauh,  faktor-faktor  yang  menyebabkan 

keterlambatan  dalam penyelesaian  penyajian  laporan  keuangan.  Keterlambatan 

dalam penyelesaian penyajian laporan keuangan dapat memberikan indikasi yang 

positif  maupun  negatif  mengenai  informasi  yang  terkandung  dalam  laporan 



keuangan. Faktor-faktor tersebut tidak terbatas pada faktor finansial saja namun 

juga faktor non-finansial.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti lain untuk 

menguji hubungan ketepatan waktu dengan faktor spesifik perusahaan, antara lain 

oleh Luciana Spica Almilia  dan Lucas Setiady (2006),  Rachmaf Saleh (2004), 

Made Gede Wirakusuma (2004) serta  Bandi  dan Santoso Tri  Hananto (2002). 

Beberapa  faktor  tersebut  diantaranya  adalah  ukuran  perusahaan,  profitabilitas, 

solvabilitas,  likuiditas,  umur  perusahaan,  dan  pelaporan  item-item  luar  biasa 

dan/atau  kontinjensi.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor 

spesifik  perusahaan  yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyajian  laporan 

keuangan, sedangkan beberapa faktor lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap 

ketepatan waktu. Tetapi dari beberapa penelitian yang dilakukan, terdapat faktor 

yang  memiliki  jenis  hubungan  yang  bertentangan  dengan  logika  teorinya, 

misalnya hasil penelitian oleh Rachmaf Saleh (2004). Dalam penelitian Rachmaf 

Saleh (2004) – untuk faktor spesifik perusahaan yaitu umur perusahaan – logika 

teori yang diajukan adalah perusahaan dengan umur yang makin tua, cenderung 

untuk  lebih  terampil  dalam  pengumpulan,  pemrosesan  dan  menghasilkan 

informasi  ketika  diperlukan,  karena perusahaan telah  memperoleh  pengalaman 

yang cukup sehingga laporan keuangan akan dapat disajikan lebih tepat waktu. 

Akan  tetapi,  hasil  penelitian  oleh  Rachmaf  Saleh  (2004)  menunjukkan  bahwa 

umur  perusahaan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan,  dan  memiliki 

hubungan negatif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.

Bahkan ada kontroversi mengenai jenis hubungan suatu faktor antara hasil 

peneliti yang satu dengan yang lainnya, misalnya hasil penelitian Rachmaf Saleh 

(2004)  dengan  Bandi  dan  Santoso  Tri  Hananto  (2002).  Hasil  penelitian  oleh 

Rachmaf  Saleh (2004)  menunjukkan  bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan,  tetapi  memiliki  hubungan positif  terhadap ketepatan 

waktu penyajian laporan keuangan. Sedangkan hasil  penelitian oleh Bandi dan 

Santoso  Tri  Hananto  (2002)  menunjukkan   bahwa  ukuran  perusahaan  tidak 

memiliki  pengaruh yang signifikan,  tetapi  memiliki  hubungan negatif  terhadap 

ketepatan  waktu  penyajian  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk 



menguji  kembali  beberapa  faktor-faktor  dalam  penelitian  terdahulu  yang 

mempengaruhi penyelesaian penyajian laporan keuangan, untuk melihat pengaruh 

dan jenis hubungannya, sekaligus meneliti apakah ada pengaruh dari faktor lain 

yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu – yaitu likuiditas – terhadap ketepatan 

waktu penyelesaian penyajian laporan keuangan. 

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  diatas,  penulis  tertarik  untuk 

melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang lebih sempit mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Jakarta.

Penelitian  ini  dituangkan  dalam  judul  “Faktor-faktor  yang 

Mempengaruhi  Ketepatan  Waktu  Penyelesaian  Penyajian  Laporan 

Keuangan  pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Jakarta”: 

Penelitian pada Perusahaan yang Terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa 

Efek Jakarta dari tahun 2004 – 2006. 

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang dapat diidentifikasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.   Bagaimana hubungan ketepatan waktu dengan faktor spesifik perusahaan.

2.  Bagaimana  pengaruh  ukuran  perusahaan,  profitabilitas,  solvabilitas, 

likuiditas, umur perusahaan, dan pelaporan item-item luar biasa dan/atau 

kontinjensi  terhadap  ketepatan  waktu  penyelesaian  penyajian  laporan 

keuangan perusahaan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi-informasi 

yang  diperlukan  dan  untuk  menjawab  masalah-masalah  yang  dihadapi   oleh 

peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat 

hubungan  ketepatan  waktu  dengan  faktor  spesifik  perusahaan  dan  mengetahui 

pengaruh  ukuran  perusahaan,  profitabilitas,  solvabilitas,  likuiditas,  umur 



perusahaan,  dan  pelaporan  item-item  luar  biasa  dan/atau  kontinjensi  terhadap 

ketepatan waktu penyelesaian penyajian laporan keuangan perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Jakarta.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1.   Bagi Penulis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  pengetahuan  dan 

pemahaman  khususnya  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 

ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan perusahaan.

2.   Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan informasi  untuk membantu 

manajer  mengetahui  hubungan  ketepatan  waktu  dengan  faktor  spesifik 

perusahaan dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan perusahaan dan 

meningkatkan kesadaran bagi manajemen mengenai pentingnya informasi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3.   Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-

faktor  yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyelesaian  penyajian 

laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, 

sehingga investor dapat melakukan analisis secara cermat dan mengambil 

keputusan yang tepat berkaitan dengan keputusan investasi.

4.   Bagi Pihak lain

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya  dan  melengkapi  khazanah 

keilmuan mengenai faktor-faktor spesifik perusahaan terhadap ketepatan 

waktu penyelesaian penyajian laporan keuangan perusahaan dan menjadi 

bahan acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya.



1.5. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, pasar modal, yang merupakan salah satu lembaga keuangan 

nasional,  mempunyai  peranan  penting  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan 

dunia usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan sisi 

lain pasar modal juga merupakan  wahana investasi bagi masyarakat,  termasuk 

pemodal menengah dan kecil. Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sarana 

untuk memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melaksanakan investasi. Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk 

bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan 

investasinya.  Perasaan  aman  ini  diantaranya  diperoleh  karena  investor 

memperoleh  informasi  yang  jelas,  wajar  dan  tepat  waktu  sebagai  dasar  dalam 

pengambilan keputusan.

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 (Hanafi, 

2003:35).  Dalam  penelitiannya,  Made  Gede  Wirakusuma  (2004)  mengukur 

penyelesaian  penyajian  laporan keuangan dengan menggunakan rentang waktu 

atau keterlambatan atas penyelesaian penyajian laporan keuangan. Keterlambatan 

penyelesaian dapat disebabkan karena perusahaan berusaha untuk mengumpulkan 

informasi yang banyak untuk menjamin keandalan dari laporan keuangan (IAI, 

2007:SAK Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan Penyajian  Laporan Keuangan par 

43).  Dapat  dikatakan  bahwa  perusahaan  dalam  membuat  laporan  keuangan 

mempertimbangkan  trade  off antara  relevansi  dan  keandalan  (reliabilitas)  dari 

laporan keuangan tersebut (Kieso, 2002:51). Owusu-Ansah, dalam penelitian oleh 

Made Gede Wirakusuma (2004), mengungkapkan bahwa penyelesaian penyajian 

laporan  keuangan  juga  dapat  dipengaruhi  faktor-faktor  spesifik  perusahaan. 

Berdasarkan  Keputusan  BAPEPAM  No.  36/PM/2003  tentang  kewajiban 

penyampaian  laporan  keuangan  berkala,  perusahaan  publik  diwajibkan  untuk 

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit selambat-lambatnya sembilan 

puluh hari atau tiga bulan setelah tanggal neraca. Sedangkan menurut Dyer dan 



McHugh,  dalam  penelitian  Bandi  dan  Santoso  Tri  Hananto  (2002),  ada  tiga 

kriteria keterlambatan, yaitu:

1. Keterlambatan audit (auditors report lag) yaitu interval jumlah hari antara 

tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.

2. Keterlambatan pelaporan (reporting lag) yaitu interval jumlah hari antara 

tanggal  laporan  auditor  ditandatangani  sampai  tanggal  pelaporan  oleh 

Bursa Efek Jakarta.

3. Keterlambatan total  (total  lag) yaitu  interval  jumlah hari  antara tanggal 

periode  laporan  keuangan  sampai  tanggal  laporan  dipublikasikan  oleh 

bursa.

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula informasi 

yang  terkandung  di  dalamnya.  Pihak  manajemen  harus  mengolah  informasi 

tersebut  dengan  baik  untuk  dilaporkan  pada  pihak  yang  berkepentingan.  Jika 

pihak manajemen tidak bersedia mengolah informasi tersebut dengan baik, maka 

laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan bisa mencerminkan keadaan dari 

kondisi  perusahaan.  Bahkan  bisa  saja  laporan  keuangan  tersebut  akan  terlihat 

dibuat  secara  sembarangan  (asal  jadi).  Dengan  demikian,  pihak-pihak  yang 

berkepentingan yang  menggunakan laporan keuangan akan memandang bahwa 

kinerja perusahaan tersebut buruk. Jika hal itu terjadi, maka eksistensi perusahaan 

tidak akan bisa bertahan lama. 

Karena adanya asumsi going concern, di mana perusahaan didirikan untuk 

jangka panjang atau untuk bertahan hidup, maka perusahaan akan memperoleh 

tekanan untuk mengolah informasi yang ada untuk dilaporkan pada pihak-pihak 

yang berkepentingan. Semakin besar ukuran perusahaan, makin banyak informasi 

yang  terkandung  di  dalam  perusahaan,  dan  makin  besar  pula  tekanan  untuk 

mengolah  informasi  tersebut,  sehingga  pihak  manajemen  perusahaan  akan 

memiliki  kesadaran  yang  lebih  tinggi  mengenai  pentingnya  infomasi,  dalam 

mempertahankan  eksistensi  perusahaan.  Semakin  tinggi  kesadaran  manajemen 

mengenai  pentingnya  informasi  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  akan 

membuat penyajian laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu. 



Hasil penelitian oleh Rachmaf Saleh (2004) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak memiliki  pengaruh yang signifikan, tetapi memiliki  hubungan 

positif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, dengan kata lain, 

ukuran  perusahaan  memiliki  hubungan  negatif  terhadap  keterlambatan 

penyelesaian penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh 

penelitian  Made  Gede  Wirakusuma  (2004)  yang  menunjukkan  bahwa  ukuran 

perusahaan memiliki  pengaruh signifikan, dan memiliki  jenis hubungan negatif 

terhadap rentang  waktu penyelesaian  laporan keuangan auditan,  atau memiliki 

hubungan  negatif  dengan  keterlambatan  penyelesaian  penyajian  laporan 

keuangan. Artinya tidak ada kecenderungan perusahaan yang memiliki umur lebih 

tua lebih tepat waktu dalam penyelesaian penyajian laporan keuangan. Berbeda 

dengan hasil penelitian Bandi dan Santoso Tri Hananto (2002), dimana ukuran 

perusahaan tidak memiliki  pengaruh yang signifikan, tetapi memiliki  hubungan 

positif dengan keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan. 

Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Made Gede  Wirakusuma (2004) 

ditunjukkan bahwa profitabilitas  tidak memiliki  pengaruh yang signifikan,  dan 

memiliki hubungan positif terhadap rentang waktu penyelesaian laporan keuangan 

auditan.  Sehingga  jenis  hubungan  antara  profitabilitas  terhadap  keterlambatan 

penyelesaian penyajian laporan keuangan bersifat positif. Akan tetapi dalam hasil 

penelitian  oleh  Rachmaf  Saleh  (2004)  menunjukkan bahwa profitabilitas  tidak 

memiliki  pengaruh yang signifikan,  tetapi  memiliki  hubungan negatif  terhadap 

ketepatan waktu penyajian  laporan keuangan,  yang berarti  bahwa profitabilitas 

memiliki hubungan positif terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan 

keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan logika teori yang diajukan oleh Rachmaf 

Saleh  (2004).  Semakin  besar  rasio  profitabilitas,  semakin  baik  pula  kinerja 

perusahaan  sehingga  perusahaan  akan  cenderung  untuk  memberikan  informasi 

tersebut pada pihak lain yang berkepentingan. Dye dan Sridhar dalam penelitian 

Made Gede Wirakusuma (2004), mengungkapkan bahwa perusahaan dengan hasil 

gemilang cenderung berusaha untuk menyajikan laporan keuangannya lebih tepat 

waktu (Made Gede Wirakusuma, 2004). Berarti profitabilitas memiliki hubungan 

negatif terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan.



Solvabilitas yang buruk merupakan  bad news bagi perusahaan sehingga 

perusahaan  cenderung  berusaha  untuk  “memoles“  terlebih  dahulu  sebelum 

laporan keuangan disajikan. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi akan 

cenderung memiliki rentang waktu penyajian laporan keuangan yang lebih lama 

(Made Gede Wirakusuma, 2004). Berarti solvabilitas memiliki hubungan positif 

dengan keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan. 

Secara  umum  hutang  lancar  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori,  yaitu 

hutang  jangka  pendek,  hutang  dagang,  dan  hutang  akrual/Accrued  Liabilities. 

Sedangkan aktiva lancar perusahaan dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu kas 

dan  setara  kas,  sekuritas  yang  dapat  diperdagangkan,  piutang,  persediaan  dan 

biaya  dibayar  dimuka. Rasio likuiditas dapat  dibagi  menjadi  dua bagian,  yaitu 

rasio yang membandingkan sumber-sumber kas dengan hutang lancar dan rasio 

yang membandingkan arus kas dengan hutang lancar (White, 2002:126). Logika 

teorinya adalah semakin besar rasio likuiditas, maka hal itu menunjukkan kondisi 

yang baik dari suatu perusahaan. Dye dan Sridhar dalam penelitian Made Gede 

Wirakusuma (2004),  mengungkapkan  bahwa jika  perusahaan  mengalami  good 

news, maka perusahaan akan cenderung untuk menyajikan laporan keuangan lebih 

tepat waktu. Sehingga dapat dikatakan likuiditas akan memiliki hubungan negatif 

terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan.

Hasil  penelitian  oleh  Rachmaf  Saleh (2004)  menunjukkan  bahwa umur 

perusahaan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan,  dan  memiliki  hubungan 

negatif  terhadap  ketepatan  waktu  penyajian  laporan  keuangan,  atau  memiliki 

hubungan  positif  terhadap  keterlambatan  penyelesaian  penyajian  laporan 

keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan logika teori yang diajukan oleh Rachmaf 

Saleh (2004), dimana perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung untuk 

lebih  terampil  dalam  pengumpulan,  pemrosesan  dan  menghasilkan  informasi 

ketika diperlukan, karena perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup. 

Selain  itu  perusahaan  telah  memiliki  banyak  pengalaman  mengenai  berbagai 

masalah  yang  berkaitan  dengan  pengolahan  informasi  dan  cara  mengatasinya. 

Perusahaan  juga  telah  merasakan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  selama 

kegiatan operasinya, sehingga perusahaan cenderung memiliki fleksibilitas dalam 



menangani  perubahan  yang  akan  terjadi.  Hal  tersebut  membuat  perusahaan 

mampu menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu. 

Hasil  penelitian  oleh  Rachmaf  Saleh  (2004)  menunjukkan  bahwa 

pelaporan item-item luar biasa dan/atau kontinjensi memiliki pengaruh signifikan, 

dan  memiliki  hubungan  negatif  terhadap  ketepatan  waktu  penyajian  laporan 

keuangan,  berarti  bahwa  pelaporan  item-item  luar  biasa  dan/atau  kontinjensi 

memiliki hubungan positif terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan 

keuangan.

Dalam  hal  ini,  penulis  merujuk  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh 

Luciana  Spica  Almilia  dan  Lucas  Setiady  yang  pernah  disampaikan  dalam 

Seminar Good Corporate Governance di Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 

24 – 25 November 2006. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor  yang  mempengaruhi  penyelesaian  penyajian  laporan  keuangan  pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2002 sampai dengan 

tahun 2004.  Hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa sebagian besar  perusahaan 

mengalami  keterlambatan penyelesaian  selama ± 3 bulan,  yang berarti  mereka 

telah selesai dan siap menyajikan laporan keuangan ke publik pada bulan Maret, 

dan selama tahun 2002 – 2004 kecenderungan ini relatif tetap atau tidak banyak 

berubah. Tetapi jika dilihat dari batas akhir penyerahan laporan keuangan auditan 

yang telah ditentukan oleh Bapepam, yaitu paling lambat akhir bulan April, maka 

perusahaan sampel dapat dikatakan tidak mengalami keterlambatan. Selain hal itu, 

diketahui  juga  variabel  ukuran  perusahaan  (size)  dan  umur  perusahaan  (age) 

mempengaruhi penyelesaian penyajian laporan keuangan (lag). Sedangkan untuk 

variabel-variabel  seperti  profitabilitas  (profitability),  solvabilitas  (solvability), 

likuiditas (liquidity), dan item-item luar biasa dan/atau kontinjensi (extraordinary 

items) tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyelesaian penyajian 

laporan keuangan (lag).

Melihat fenomena faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian 

penyajian  laporan  keuangan  ini,  penulis  sangat  tertarik  untuk  meneliti  ulang 

penelitian tersebut. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah:



1. Penelitian  ini  menggunakan  periode  pengamatan  yang  berbeda,  yaitu 

periode dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.

2. Penambahan  jumlah  sampel  yang  digunakan  agar  representatif  dengan 

populasi yang terdapat di Bursa Efek Jakarta.

3. Pada  penelitian  ini,  penulis  ingin  mencoba  untuk  melihat  dalam ruang 

lingkup yang lebih sempit tentang perusahaan-perusahaan terdaftar dalam 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Jakarta.

Dengan  berbagai  hasil  penelitian  yang  dapat  dikatakan  bahwa  konflik 

temuan  antar  penelitian  dengan  objek  yang  sama  masih  ditemukan.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa  penelitian  lanjutan  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  untuk 

menguji  validitas  eksternal  penelitian  terdahulu.  Dengan  beragamnya  hasil 

penelitian  terdahulu,  maka  belum  dapat  ditentukan  atau  diprediksi  arah 

perbedaannya.

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  mengemukakan  hipotesis 

penelitian sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh ukuran perusahaan,  profitabilitas,  solvabilitas, 

likuiditas,  umur  perusahaan,  dan  pelaporan  item-item  luar  biasa 

dan/atau  kontinjensi  perusahaan  terhadap  ketepatan  waktu 

penyelesaian penyajian laporan keuangan perusahaan.”
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1.6. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Menurut Nazir (2003:54): “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status  kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  mendatang.  Tujuannya  adalah  untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki”. 
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Metode  ini  tidak  hanya  memberikan  gambaran  terhadap  fenomena  tetapi  juga 

menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan 

makna dari suatu masalah ingin dipecahkan.

1. Pengumpulan data sekunder

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data-data sekunder 

yang  diperoleh  melalui  situs  internet  www.jsx.co.id dan  Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, 

yaitu berupa informasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks 

LQ-45 dan laporan keuangan perusahaan tersebut  selama 3 tahun yaitu 

dari  tahun  2004  sampai  dengan  tahun  2006.  Penelitian  ini  dilakukan 

dengan  cara  mengumpulkan,  mempelajari  serta  menelaah  data-data 

sekunder yang berhubungan.

2. Penelitian kepustakaan (library reseach)

Dilakukan untuk memperoleh landasan teoretis yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Dilakukan dengan membaca, menelaah dan meneliti 

jurnal-jurnal, majalah, buku dan literatur lainnya yang berhubungan erat 

dengan  topik  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyelesaian  penyajian 

laporan keuangan sehingga diperoleh  informasi  sebagai  dasar  teori  dan 

acuan untuk mengolah data-data yang diperoleh di lapangan.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  pada  perusahaan-perusahaan  go  public yang 

terdaftar  di  Bursa  Efek  Jakarta,  khususnya  perusahaan  yang  terdaftar  dalam 

indeks LQ-45.  Alasan penulis  menetapkan Bursa Efek Jakarta  sebagai  sumber 

data  penelitian  disebabkan  karena  Bursa  Efek  Jakarta  merupakan  salah  satu 

sentral penjualan saham perusahaan yang  go public di Indonesia. Disamping itu 

Bursa Efek Jakarta merupakan bursa efek terbesar di Indonesia. Waktu penelitian 

akan dilaksanakan pada bulan September 2007.

http://www.jsx.co.id/

