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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Konstruk Variabel Penelitian 

2.1.1 Bank 

1.  Pengertian Bank 

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang artinya bangku. Bangku 

inilah yang dipergunakan oleh para banker untuk melayani kegiatan operasional 

pada nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.  

Adapun berbagai pengertian bank saat ini adalah sebagai berikut:  

1) Menurut G.M. Verryn Stuart pengertian bank (dalam Malayu, 2002; 2) 

adalah  

“Badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, 

dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang 

lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau 

logam”. 

 

2) Menurut Ajuha (dalam Malayu, 2002; 2) bahwa 

“Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat 

menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat 

membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”. 

3) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

menyatakan bahwa 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada mayarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk 

membuat dana lebih produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  

2.  Landasan Hukum Perbankan 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 tentang Perubahaan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999.  

3. Usaha Pokok Bank 

Menurut Malayu P. Hasibuan (2002; 5) bank pada dasarnya merupakan 

perantara antara Surplus Spending Unit (SSU) dengan Defisit Spending Unit 

(DSU) dan usaha bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu: 

1. Denomination Divisibility 

Bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, 

tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, 

bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut 

dalam bentuk kredit. 
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2. Maturity Flexibility 

Bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk simpanan yang 

bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti giro, tabungan, deposito 

berjangka, dan sertifikat deposito. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU 

juga bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap 

inilah yang dipinjam oleh DSU dari bank yang bersangkutan.  

3. Liquidity Transformation 

Dana yang disimpan oleh penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat 

likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan 

bentuk simpanannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan 

mengendalikan posisi likuiditas/giro wajib minimumnya (reserve 

requirement). 

4. Risk Diversification  

Bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-

sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank 

semakin kecil. 

2.1.2 Laporan Keuangan  

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menjadi salah satu informasi akuntansi keuangan yang 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, laba rugi komprehenshif, 

perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan 

dalam periode tertentu. Selain itu laporan keuangan menjadi bentuk 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas pihak manajemen dan sarana 
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pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak luar perusahaan 

(Kieso, 2008; 2). Bagi perusahaan yang telah go-public, wajib hukumnya untuk 

mempublikasikan laporan keuangan perusahaan. Untuk menyatakan kewajaran 

dan kesesuaian informasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka suatu 

laporan keuangan harus diaudit oleh orang yang kompeten dan independen dalam 

hal ini auditor. 

Laporan keuangan dengan unqualified opinion menjadi barometer atas 

laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik sehingga dapat 

dijadikan salah satu alat untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Financial Accounting Standard Board / FASB (dalam 

Suwardjono, 2008; 146) merinci pemakai potensial atau pihak-pihak yang 

berkepentingan atas laporan keuangan yaitu: 

“Owners, lenders, suppliers, potential investors and creditors, employees, 

management, directors, customers, financial analysts and advisor, 

brokers, underwriters, stock exchanges, lawyers, economists, taxing 

authorithies, regulatory authorithies, legislators, financial press and 

reporting agencies, labor unions, trade associations, business 

researches, teachers an student, and public”.  
 

Berikut adalah beberapa pengertian mengenai laporan keuangan: 

1) Menurut Myer (dalam Munawir, 2000; 5) menyebutkan bahwa 

“Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada 

akhir periode suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau 

daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. 

Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-

perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau 

daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan)”.  

 

2) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 Paragraf 7 (IAI, 

2009) mengartikan laporan keuangan sebagai: 
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“Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas”.  

2. Tujuan Laporan Keuangan 

1) Tujuan akuntansi dan laporan keuangan menurut Accounting Principle 

Board (APB) Statement No. 4 (dalam Rosjidi, 1999; 116-120) adalah 

sebagai berikut:  

(1) Tujuan Dasar 

Tujuan dasar (basic purpose) akuntansi dan laporan keuangan adalah 

menyajikan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan entitas 

usaha, yang berguna bagi para pemakai informasi, terutama bagi para 

pemilik dan kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.  

Dalam tujuan itu, termasuk penyajian informasi yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam mengelola 

perusahaan yang dipercayakan kepadanya, serta tanggung jawab 

manajerial lainnya. Untuk mencapai tujuan dasar tersebut, informasi 

akuntansi keuangan harus teruji kesesuaiannya dengan: 

a. Tujuan Utama (particular objectives) 

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyajikan 

informasi yang layak mengenai: 

a) posisi keuangan (neraca), 

b) hasil usaha (laba rugi), serta 

c) perubahan posisi keuangan perusahaan 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
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b. Tujuan Umum (general objectives) 

Tujuan umum laporan keuangan dimaksudkan untuk: 

a) Menyajikan informasi yang dapat dipercaya (reliable), 

mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan 

dalam rangka: 

(a) menilai kekuatan dan kelemahannya,  

(b) untuk memperhatikan kemampuan keuangan dalam 

menyelesaikan komitmen-komitmen atau kewajiban 

perusahaan, dan 

(c) untuk menunjukkan bahwa sumber-sumber yang tersedia 

dimanfaatkan sesuai dengan peluang yang ada dan rencana 

pertumbuhan perusahaan. 

b) Menyajikan informasi yang dapat dipercaya, mengenai 

perubahan ekonomi bersih sebagai hasil usaha untuk: 

(a) menunjukkan kepada investor mengenai harapan 

memperoleh deviden, 

(b) menunjukkan mengenai kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewahiban pada investor, pemasok, membayar 

pajak, menyediakan lapangan pekerjaan, dan tersedianya 

dana untuk ekspansi usaha, 

(c) adanya informasi yang memadai mengenai rencana operasi 

perusahaan untuk dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, dan 
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(d) memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dalam jangka panjang 

c) Menyajikan informasi keuangan yang dapat dipakai sebagai 

dasar menaksir potensi laba perusahaan.  

d) Menyajikan informasi yang berguna mengenai perubahan 

sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan (sumber dan 

penggunaan dana). 

e) Mengungkapkan informasi lain yang relevan yang diperlukan 

oleh pemakai informasi dalam bidang kebijaksanaan akuntansi 

yang dianut, antara lain penentuan: 

(a) penyusutan aktiva tetap, 

(b) penilaian persediaan, dan 

(c) kewajiban kontijensi perusahaan.  

c. Tujuan Kualitatif 

Untuk mencapai tujuan kualitatif, laporan keuangan harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Relevan (relevance) 

Relevan adalah seleksi informasi berdasarkan metode penilaian 

yang tersedia, dengan maksud untuk membantu para pemakai 

informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Dengan perkataan lain, relevansi suatu informasi harus 

dihubungkan dengan maksud kebutuhan atau penggunaan 

secara umum, bukan kebutuhan khusus. Bila informasi itu tidak 
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relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, informasi 

demikian tidak akan ada gunanya, sekalipun kualitas lainnya 

terpenuhi. 

b) Dapat dimengerti (understandability) 

Dapat dimengerti bukan hanya oleh mereka yang 

berpengetahuaan akuntansi, melainkan juga oleh pemakai 

informasi secara umum, apabila informasi akuntansi tersebut 

ingin bermanfaat. Dalam hal ini pihak pemakai diharapkan 

mengetahui tentang: 

(a) aktivitas ekonomi perusahaan yang kompleks,  

(b) proses akuntansi keuangan, dan 

(c) istilah- istilah teknis yang digunakan dalam laporan 

keuangan. 

c) Daya uji (verifiability) 

Informasi akuntansi apabila dilakukan pengujian oleh 

pengukur-pengukur yang independen dengan menggunakan 

metode pengukuran yang sama harus menghasilkan nilai yang 

sama pula (teruji). 

Pengukuran tidak bisa terhindar dari pendapat subjektif dan 

pertimbangan tertentu. Proses pengukuran dan penyajian 

informasi akuntansi harus menggunakan dasar tertentu dengan 

alasan yang logis. Oleh karenanya, tidak mungkin semata-mata 

didasarkan pada “kenyataan objektif”.  
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d) Netral (neutrality) 

Informasi akuntansi itu tidak memihak. Artinya, untuk 

kebutuhan umum para pemakai  informasi tidak dimaksudkan 

untuk pihak tertentu. 

e) Tepat waktu (timeliness)  

Informasi akuntansi harus dikomunikasikan sedini mungkin 

agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari 

tertundanya keputusan tersebut.  

f) Daya banding (comparability) 

Informasi akuntansi keuangan yang berdaya banding atau dapat 

diperbandingkan satu dan lainnya adalah informasi yang 

menyajikan kesamaan dan perbedaan tertentu yang timbul dari 

adanya kesamaan dan perbedaan dasar dalam perusahaan atau 

perusahaan dengan transaksinya, dan bukan karena perbedaan 

perlakuan akuntansinya. 

Daya banding bisa dicapai apabila menggunakan metode 

penilaian atau perlakuan akuntansi yang sama atas transaksi 

keuangan sutau perusahaan, atau antar perusahaan sejenis dari 

periode ke periode, atau konsisten dalam menerapkan metode 

penilaian akuntansi. 

 

 



21 

 

 
 

g) Lengkap (completeness) 

Keseluruhan informasi akuntansi dinyatakan lengkap apabila 

telah memenuhi secukupnya keenam syarat kualitatif tersebut 

di atas, atau telah memenuhi standar pengungkapan yang cukup 

memadai dalam pelaporan keuangan. 

Tujuan kualitatif berkaitan dengan tujuan etis, yaitu: 

a) kebenaran (truth), 

b) keadilan (justice), dan 

c) kewajaran (fairness)  

yang telah diterima sebagai sasaran yang ingin dicapai oleh 

masyarakat sebagai kesatuan yang utuh.  

2) Menurut Stice, dkk (2007; 27-28) tujuan pelaporan keuangan 

sebagaimana yang dinyatakan dalam kerangka konseptualnya adalah 

sebagai berikut: 

(1) Kegunaan 

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.  

FASB menyatakan dalam Statement of Financial Accounting Concept 

No. 1 par. 34 bahwa pelaporan keuangan harus menyediakan informasi 

yang berguna baik bagi investor yang sudah ada maupun investor 

potensial dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil 

keputusan investasi, kredit, dan keputusan sejenis yang rasional.  
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(2) Dapat Dimengerti 

Laporan keuangan tidak boleh dan seharusnya tidak terlalu sederhana 

agar dapat dimengerti oleh semua orang. Akan tetapi, maksud dari 

„dapat dimengerti‟ adalah dapat dimengerti oleh pemakai laporan 

keuangan dengan pengetahuan akuntansi dan bisnis yang cukup 

memadai serta pemakai yang mau mempelajari dan menganalisis 

informasi yang disajikan.  

(3) Target Pembaca: Investor dan Kreditor 

Walaupun ada banyak pemakai potensial dari laporan keuangan, tujuan 

laporan keuangan ini terutama untuk investor dan kreditor. Pemakai 

eksternal lainnya, seperti Bapepam, bisa mendapatkan informasi yang 

diinginkan dari individu perusahaan. Investor dan kreditor sangat 

bergantung pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

periodik yang disediakan oleh pihak manajemen.  

(4) Penilaian Terhadap Arus Kas Masa yang Akan Datang 

Investor dan kreditor terutama tertarik terhadap arus kas perusahaan di 

masa yang akan datang. Kreditor berharap agar bunga dan pokok 

pinjamannya dibayar dengan uang kas. Investor menginginkan deviden 

kas dan arus kas yang memadai agar bisnis dapat bertumbuh. Jadi, 

pelaporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang berguna 

dalam mengakses jumlah, waktu, dan ketidakpastian (risiko) dan arus 

kas prospektif. 
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(5) Evaluasi Sumber Daya Ekonomi 

Pelaporan keuangan juga harus dapat menyediakan informasi tentang 

aset, utang, dan modal pemilik perusahaan untuk dapat membantu 

investor, kreditor, dan pihak lain dalam mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan keuangan perusahaan dan likuiditas serta kemampuan 

membayar utang jangka panjang. 

(6) Fokus Utama pada Laba 

Informasi tentang laba perusahaan, yang diukur dengan akuntansi 

akrual, biasanya menyediakan dasar yang lebih baik untuk 

memprediksi kinerja di masa yang akan datang daripada informasi 

tentang penerimaan dan pengeluaran kas saat ini.  

FASB menyatakan dalam Statement of Financial Accounting Concept 

No. 1 par. 43 bahwa fokus utama dalam pelaporan akuntansi adalah 

informasi tentang kinerja perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba 

dan komponen di dalamnya.  

3) Tujuan laporan keuangan menurut Pernyatan Standar Akuntansi 

Keuangan / PSAK No. 1 Paragraf 7 (IAI, 2009) yang dinyatakan dalam 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah 

(1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

(2) Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun 

demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 
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mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan 

dan kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi non keuangan. 

(3) Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya.  

2.1.3 Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia 

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan 

secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala 

kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. 

Ketentuan mengenai batas ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-80/PM/1996 

yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan 

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan independen selambat-

lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan 

perusahaan. Akan tetapi, peraturan tersebut kemudian dirubah melalui Keputusan 

Ketua Bapepam Nomor Kep-36/PM/2003 Lampiran X.K.2 yang menyatakan 

bahwa laporan keuangan tahunan selambat- lambatnya diserahkan kepada 

Bapepam pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.  

Karena adanya kemungkinan bahwa emiten atau perusahaan publik tidak 

hanya ter-listing di bursa efek dalam negeri namun juga bursa efek luar negeri 

seperti New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE), dan 
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lantai bursa efek lainnya. Maka Bapepam kemudian menambahkan peraturan baru 

melalui Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-40/BL/2007 perihal jangka waktu 

penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi emiten atau 

perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek 

Negara lain yang menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan 

berkala dan batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam 

dilakukan mengikuti ketentuan negara lain dan selambat- lambatnya pada tanggal 

yang sama dengan penyampaian laporan keuangan berkala kepada otoritas pasar 

modal di negara lain.  

Selain Bapepam, Bursa Efek Indonesia juga memiliki sanksi yang tegas 

terhadap emiten atau perusahaan publik yang tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit oleh auditor 

independen. Hal ini ditunjukkan dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia 

No. Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-H tentang sanksi dijelaskan 

bahwa:  

1. II.6.1 peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

2. II.6.2 peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat 

tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.  
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3. II.6.3 peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000 

(seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari ke-61 hingga hari kalender 

ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, 

perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan 

keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi 

kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

II.6.2. 

4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi 

kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud ketentuan II.6.2 

dan II.6.3. 

5. Sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila perusahaan 

tercatat telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3  

2.1.4 Teori-teori yang Mendukung Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) sebagaimana yang dideskripsikan oleh 

Jensen dan Mckling (dalam Nuraini, 2010) yaitu:  

“Suatu kontrak di bawah satu atau lebih (principal) yang melibatkan 

orang lain (agent) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi 

mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan 

keputusan kepada agen”.  
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Dalam hal ini yang dimaksud dengan principal adalah investor sebagai 

pemilik perusahaan dan manajer perusahaan sebagai agent. Baik principal 

maupun agent bertujuan untuk mencapai kemakmuran, principal menginginkan 

adanya deviden atau capital gain atas dana yang diinvestasikannya, sedangkan 

agent menginginkan kemakmuran yang tercermin dari gaji / insentif yang tinggi. 

Konflik kepentingan antara principal dan agent ini disebut masalah keagenan 

(agency problem). 

Agency problem dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara 

principal dan agent. Agent memiliki informasi internal yang relatif lebih banyak 

dan mendapatkan informasi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan 

principal.  Oleh karena itu laporan keuangan yang telah dibuat oleh agent diaudit 

oleh auditor independen untuk menyatakan kewajaran atas laporan keuangannya 

serta mempublikasikan dan menyampaikan laporan keuangan tersebut tepat 

waktu.  Hal ini dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara 

principal dan agent.   

2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah suka menurut (perintah, dsb); taat (pada perintah, aturan, dsb); 

berdisiplin. Sedangkan kepatuhan sendiri menurut Kamus Beasr Bahasa Indonesia 

adalah sifat patuh; ketaatan.  

Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan bagi peusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal dan diperjelas dengan Keputusan Ketua Bapepam 
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Nomor Kep-36/PM/2003 Lampiran X.K.2 yang menyatakan bahwa laporan 

keuangan tahunan selambat- lambatnya diserahkan kepada Bapepam pada akhir 

bulan ketiga setelah tanggal laporan.  

Selain itu, laporan keuangan yang disajikan juga harus patuh terhadap 

aturan yang berlaku dalam hal ini harus sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) atau International Financial Reporting Standard (IFRS) bagi 

perusahaan yang juga ter-listing di bursa saham luar negeri. Kepatuhan terhadap 

ketentuan atau peraturan yang berlaku baik dalam penyusunan dan penyampaian 

laporan keuangan selain bagian dari akuntabilitas pertanggungjwaban manajemen 

juga mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan untuk dapat memberikan 

kualitas informasi yang baik agar dapat relevan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi bagi para pengguna laporan keuangan.  

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

1. Likuiditas 

1) Pengertian Likuiditas 

Likuiditas menurut Simorangkir (2004; 141) adalah kemampuan suatu 

bank melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan 

atau yang sudah jatuh tempo. 

2) Komponen Alat Likuid dan Dana Pihak Ketiga 

(1) Komponen Alat Likuid 

Dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi BI No. 21/56/Kep/DIR/27 

Oktober 1988 (dalam Simorangkir, 2004; 145-146) ditetapkan 
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bahwa komponen alat likuid dalam uang tunai pada perhitungan 

likuiditas minimum terdiri atas 

a. Kas 

Uang kertas, uang logam, dan commemorative coin yang 

dikeluarkan oleh Bank Sentral (menurut nilai nominal) 

b. Giro pada Bank Sentral (Bank Indonesia) 

Giro kepunyaan bank pelapor pada Bank Sentral. Jumlah tersebut 

tidak boleh dikurangi dengan kredit yang diberikan oleh Bank 

Sentral kepada bank pelapor dan tidak boleh ditambah dengan 

fasilitas kredit yang sudah disetujui Bank Sentral dan belum 

digunakan. 

(2) Komponen Dana Pihak Ketiga 

Yang termasuk ke dalam komponen dana pihak ketiga adalah 

kewajiban-kewajiban yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga 

bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.  

Dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi BI No. 21/56/Kep/DIR/27 

Oktober 1988 ditetapkan bahwa komponen dana pihak ketiga terdiri 

dari: 

a. Giro 

Semua simpanan dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran 

lainnya, atau dengan pemindahbukuan.  
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b. Deposito Berjangka 

Deposito asuransi dan deposit on call dalam rupiah yang 

penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan perjanjian antara pihak ketiga dan pelapor.  

c. Sertifikat Deposito 

Simpanan berjangka atas pembawa yang dikeluarkan oleh bank 

sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan kepada pihak ketiga lainnya. 

d. Tabungan 

Simpanan-simpanan dalam rupiah yang penarikannya dilakukan 

dengan menggunakan buku tabungan atau kuitansi dan bukan cek.  

e. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 

Semua kewajiban bank pelapor kepada pihak ketiga bukan bank, 

selain kewajiban berjangka waktu sampai dengan 24 bulan. 

3) Konsep Pengelolaan Likuiditas 

Likuiditas perlu dikelola dengan baik agar bank dapat membayar 

kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Menurut Simorangkir (2004; 

142-143) terdapat empat konsep cara mengelola likuiditas yaitu: 

1) Commercial Loan Theory 

Menurut teori ini likuiditas bank akan terjamin selama hartanya 

berwujud pinjaman jangka pendek yang dapat dicairkan dalam masa 

transaksi perdagangan yang normal.  
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2) Shiftability Theory 

Teori ini berpendapat bahwa tingkat likuiditas dapat dipertahankan 

apabila bank memiliki kekayaan (assets) yang mudah dijual untuk 

memperoleh alat-alat likuid. Salah satu bentuk kekayaan yang mudah 

dijual dalam bentuk kas adalah surat-surat berharga yang marketable. 

3) Anticipated Income Theory 

Teori ini menyatakan bahwa masalah likuiditas bank sebenarnya dapat 

direncanakan. Likuiditas bank selalu dapat dipertahankan jika 

pengembalian pinjaman dari debitur dilaksanakan tepat waktu. Teori 

ini menekankan kepada likuiditas yang dinamis dan luas. Dijelaskan 

bahwa pengembalian pinjaman atau deposan baru yang menitipkan 

uangnya membuat bank lebih likuid.  

4) Liability Management Theory 

Teori ini mengemukakan bahwa likuiditas bank dapat dijamin di pasar 

uang demi memenuhi kekurangan dana likuiditas. Dalam arti yang 

luas, pasar uang meliputi pinjaman dari bank sentral dan dari bank-

bank umum. Teori ini menitikberatkan pada kewajiban liability dan 

ketiga teori sebelumnya meninjau dari segi kekayaan (assets) 

4) Pengukuran Likuiditas 

Untuk mengukur posisi likuiditas suatu bank, umumnya digunakan rasio 

likuiditas yang dapat digunakan dalam menilai kemampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi. Ukuran rasio 

likuiditas bank berbeda dengan rasio likuiditas yang  sering digunakan di 
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perusahaan-perusahaan non bank, karena adanya perbedaan sifat usaha dan 

struktur aktiva dan pasiva. Oleh karena itu, variabel-variabel yang 

digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas ini tentunya berbeda pula.  

Rasio-rasio umum yang sering digunakan dalam melakukan analisis 

likuiditas bank adalah sebagai berikut: 

(1) Quick Ratio  

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembali 

simpanan para deposan dengan alat-alat yang paling likuid yang 

dipunyai oleh bank.  

 

 

Sumber: Muljono (1999; 92) 
 

(2) Cash Ratio 

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-

kewajiban yang segera harus dibayar dengan alat-alat likuid yang 

dimilikinya. 

 

 

Sumber: Muljono (1999; 94) 

(3) Loan to Deposit Ratio ( LDR) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 
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diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin rendah kemampuan likuiditas bank.  

 

 

Sumber: Muljono (1999; 93) 

2. Solvabilitas 

1) Pengertian Solvabilitas 

Solvabilitas atau secara teknis dapat disebut bank capital. Solvabilitas 

menurut Kasmir (2012; 229) adalah kemampuan bank dalam mencari 

sumber dana untuk membiayai kegiatannya.  

2) Fungsi Solvabilitas 

Fungsi bank capital/solvabilitas menurut Muljono (1999; 110) yaitu: 

(1) Sebagai ukuran kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian 

yang tidak dapat dihindarkan. 

(2) Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan 

usaha sampai batas-batas tertentu, karena sumber dana dapat juga 

berasal dari utang penjualan aset yang tidak terpakai dan lain- lain. 

(3) Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut atau 

kekayaan yang dimiliki oleh pemegang sahamnya.  

(4) Dengan modal yang cukup memungkinkan bagi manajemen bank  

untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi seperti yang dikehendaki 

oleh para pemilik bank. 
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3) Pengukuran Solvabilitas 

Berikut adalah beberapa rasio-rasio umum yang sering digunakan dalam 

menilai solvabilitas suatu bank yaitu: 

(1) Primary Ratio  

Rasio ini menunjukkan sampai sejauh mana penurunan dalam total 

assets masih dapat ditutup oleh equity capital yang tersedia. Rasio ini 

berguna untuk memberikan indikasi apakah modal yang ada sudah 

memadai.  

 

 

Sumber: Muljono (1999; 118) 

(2) Capital Ratio  

Rasio ini menunjukkan kemampuan permodalan dan cadangan 

penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang 

terjadi karena bunga gagal ditagih.  

 

 

Sumber: Muljono (1999; 119) 

(3) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan permodalan untuk menutup 

kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan beserta kerugian 

pada investasi surat-surat berharga. 
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Sumber: Muljono (1999; 119) 

3. Profitabilitas 

1) Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas atau dikenal juga dengan rentabilitas menurut Simorangkir 

(2004; 152) adalah kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba.  

2) Komponen Pendapatan dan Biaya 

(1) Unsur Pendapatan 

Unsur pendapatan bank tergantung pada jasa yang ditawarkan oleh 

bank. Bank memberikan pinjaman dalam bentuk kredit, melakukan 

investasi portofolio, melakukan pengiriman uang dan sebagainya. Dari 

jasa-jasa tersebut bank memperoleh: 

a. Bunga pinjaman 

b. Fees atau kompensasi atas jasa yang diberikan  

c. Keuntungan atas investasi portofolio 

(2) Unsur Biaya 

Untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu bank tidak hanya dilhat 

dari segi pendapatan namun juga dari segi biaya-biaya bank yang 

berhubungan dengan sifat operasionalnya. Secara garis besar biaya-

biaya bank terdiri dari: 

a. Bunga yang dibayarkan kepada deposan 

b. Biaya tenaga kerja 
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c. Biaya-biaya operasional lainnya 

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Menurut Simorangkir (2004; 154-156) faktor- faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas adalah sebagai berikut: 

(1) Manajemen 

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting 

diperhatikan yaitu: 

a. Balance Sheet Management  

Balance sheet management meliputi asset and liabilitiy 

management yang artinya pengaturan harta dan utang secara 

bersama-sama. 

a) Assets management adalah mengalokasikan dana kepada 

berbagai jenis atau golongan earnings assets yang berpedoman 

pada ketentuan:  

(a) Assets itu harus cukup likuid sehingga tidak akan 

merugikan bila sewaktu-waktu perlu untuk dicairkan. 

(b) Assets tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi 

kebutuhan/permintaan kredit, tetapi juga masih 

memberikan earnings. 

(c) Usaha me-maximize income dari investasi. 

b) Liability management berhubungan dengan pengurusan 

sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga 

hal, yaitu: 
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(a) Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan 

yang dapat menghilangkan kesempatan (opportunity cost), 

tetapi juga tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk 

menginvestasikannya). 

(b) Bunga yang dibayar hendaknya masih pada tingkat 

keuntungan bank. 

(c) Diusahakan agar ada / terdapat keseimbangan antara giro 

dan deposito, antara demand deposit dan time deposit. 

b. Operating Management 

Operating management berperan dalam menaikan profitabilitas 

dengan cara menekan biaya.  

c. Financial Management 

Financial management meliputi: 

a) Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital 

dalam menekan, merencanakan struktur modal yang paling 

efisien bagi bank. 

b) Pengaturan dan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan 

perpajakan. 

4) Pengukuran Profitabilitas 

Berikut adalah beberapa rasio-rasio umum yang sering digunakan 

dalam menilai profitabilitas suatu bank yaitu: 

 

 



38 

 

 
 

(1) Gross Profit Margin 

Rasio ini menunjukkan persentase laba atas kegiatan usaha  yang murni 

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya personil, biaya kantor, dan 

biaya overhead lainnya.   

 

 

Sumber: Muljono (1999; 139) 

(2) Net Profit Margin  

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank yang bersangkutan 

menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bank 

 

 

Sumber: Muljono (1999; 139) 

(3) Return on Equity (ROE) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola 

capital yang tersedia untuk mendapatkan net income. Kenaikan return 

on equity biasanya diikuti oleh kenaikan dari saham-saham bank 

bersangkutan di pasar modal.  

 

 

Sumber: Muljono (1999; 140) 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menjadi salah barometer bagi para investor dalam 

menentukan keputusan investasi. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari berbagai 
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segi yaitu total assets, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan 

sebagainya. Semakin besar indikator-indikator ukuran perusahaan tersebut maka 

ukuran perusahaan semakin besar.  

Total aseets menjadi salah satu indikator untuk menilai ukuran 

perusahaan. Semakin besar total asssets yang dimiliki perusahaan maka dapat 

diartikan semakin banya modal yang ditanam, semakin banyak penjualan, 

semakin banyak perputaran uang, semakin besar kapitalisasi pasar yang pada 

ujungnya semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas.  

Lestari (2008) mengemukakan setidaknya ada tiga hal yang mendasari 

kecenderungan tersebut, yaitu: 

1. Perusahaan tersebut memiliki banyak sumber, lebih banyak staf akuntansi, dan 

sistem informasi yang lebih canggih sehingga dapat lebih tepat waktu 

menyampaikam laporan keuangan. 

2. Peusahaan tersebut cenderung memiliki sistem internal control yang kuat 

dengan konsekuensi bahwa auditor akan menghabiskan sedik it waktu dalam 

pelaksanaan uji kesesuaian dan subtantif maka penundaan audit dapat 

diminimalisir dan hal ini mempungkin perusahaan untuk tepat waktu 

menyampaikan laporan keuangan kepada publik. 

3. Perusahaan tersebut cenderung untuk lebih diikuti oleh relatif banyak analis 

financial yang biasanya bergantung pada ketepatan waktu menyampaikan 

laporan keuangan untuk menegaskan dan merevisi prakiraan mereka tentang 

prospek ekonomi perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang.  
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5. Umur Perusahaan 

Pada dasarnya perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak 

terbatas (Kieso, 2010; 50). Owusu-Ansah (dalam Rachmat Saleh, 2004) 

mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung lebih 

terampil dalam pengumpulan, pemrosesan, dan menghasilkan informasi ketika 

diperlukan, karena perusahaan telah mempunyai pengalaman yang cukup dengan 

demikian laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu.  

Umur perusahaan menjadi tolak ukur kemampuan manajemen perusahaan 

untuk dapat bersaing, terutama untuk perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Tak sedikit dari perusahaan yang telah go-public akhirnya ter-delisting 

karean berbagai sebab. Salah satunya adalah terlambat menyampaikan laporan 

keuangan sehingga emiten tersebut dikenai suspensi (penghentian semua kegiatan 

perdagangan di bursa) dan jika hal ini berlanjut maka perusahaan tersebut ter-

delisting dari lantai bursa.  

6. Reputasi Kantor Akuntan Publik 

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan jaminan lebih bagi 

perusahaan dalam hal kualitas audit atas laporan keuangan sehingga laporan 

keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terkemuka jauh lebih dapat 

dipercaya dimata para stakeholders. Dunia mengenal adanya The Big Four 

Accounting Firm yang terdiri dari: 

1) Ernst & Young (EY)  

2) Deloitte Touche Tohmatsu 

3) Pricewaterhouse Coopers (PwC) 
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4) KPMG  

Kantor Akuntan Publik (KAP) Indonesia yang berafiliasi dengan The Big 

Four yaitu: 

1) KAP Purwantono, Suherman, & Surja (Ernst & Young) 

2) KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) 

3) KAP Tanudiredja, Wibisana, & Rekan (PwC) 

4) KAP Siddharta dan Widjaja (KPMG) 

Dengan catatan:  

(1) Ernst & Young sebelum berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman & 

Surja pada tahun 2010, berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sarwoko, dan 

Sandjaja.  

(2) PwC sebelum berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, & Rekan 

semenjak tahun 2004-2009 berafiliasi dengan KAP Haryanto Sahari & Rekan. 

(3) KPMG sebelum berafiliasi dengan KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi 

dengan KAP Siddharta, Siddharta, & Widjaja.  

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan yang telah go-public mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab moral untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Bapepam 

dan Bursa Efek Indonesia serta mempublikasikannya kepada masyarakat. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari adanya asimetri informasi antara shareholders 

sebagai principal dan manajemen perusahaan sebagai agent. Lebih lanjut hal ini 

dikenal dengan nama teori keagenan (agency theory). 
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Salah satu karakteristik dari relevansi laporan keuangan adalah tepat waktu. 

(IAI, 2009). Laporan keuangan akan berdaya guna tinggi dan dapat diandalkan 

jika disajikan tepat waktu. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan 

menyebabkan laporan keuangan tersebut kehilangan relevansinya sehingga yang 

seharusnya informasi tersebut dapat digunakan untuk pembuatan keputusan 

ekonomi yang tepat bisa saja menjadi salah. 

Menyadari betapa pentingnya arti tepat waktu dalam arus informasi saat ini 

dimana arus globalisasi menjadi begitu nyata sehingga tak hanya kredibilitas suatu 

perusahaan yang dipertaruhkan namun juga badan negara yang menjadi sarana 

dan pengawas atas perusahaan yang telah go-public yaitu Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) serta untuk melindungi 

berbagai kepentingan terutama shareholders maka pemerintah melalui Undang-

Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan secara jelas bahwa 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala maupun tahunan. Dalam 

upaya melindungi pemilik modal dari ketidakterbukaan informasi yang dilakukan 

oleh emiten atau perusahaan publik serta untuk menegakkan kepatuhan emiten 

dalam penyampaian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak 

dimanipulasi maka Bapepam dan Bursa Efek Indonesia melalui peraturan 

Keputusan Ketua Bapepam dan Keputusan Direktur Bursa Efek Indonesia No. 

Kep-307/BEJ/2004 menetapkan adanya sanksi baik administrasi maupun denda.  

Penelitian mengenai analisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah banyak dilakukan di 

berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian 
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sebelumnya diketahui bahwa likuidaitas, profitabilitas, kepemilikan publik, 

reputasi kantor akuntan publik (KAP), ukuran perusahaan, dan umur perusahaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya karena bank merupakan lembaga keuangan. 

Dalam hal perhitungan rasio keuangan ada perbedaan karena core business dan 

layanan jasa bank yang diberikan sehingga dalam pencatatannya memerlukan 

akun-akun yang lebih spesifik yang berakibat komponen penyusunan laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi komprehenshif, laporan perubahan ekuitas 

berbeda dengan perusahaan nonbank.  

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi (X) 

 Likuiditas (X1) 

 Solvabilitas (X2) 

 Profitabilitas (X3) 
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2.3.1 Likuiditas dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Likuiditas mencerminkan kemampuan bank dalam melunasi kewajiban-

kewajiban segera atau yang akan jatuh tempo. Semakin tinggi tingkat likuiditas 

maka kemampuan bank dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek 

terutama dana nasabah deposan (giro, tabungan, dan deposito) akan semakin 

tinggi pula. Hal ini berarti likuiditas merupakan berita baik bagi para nasabah 

deposan karena dana yang telah disimpannya dapat diambil setiap waktu tanpa 

ada kekhawatiran.   

Karena likuiditas merupakan berita baik, maka perusahaan dengan tingkat 

likuiditas tinggi cenderung tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya. Hal 

ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hilmi dan Sofyan (2008) bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan.  

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Likuiditas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

2.3.2 Solvabilitas dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Solvabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam mencari sumber dana 

untuk membiayai kegiatannya. Semakin tinggi tingkat solvabilitas maka semakin 

tinggi pula tingkat penyerapan-penyerapan kerugian yang dapat ditutupi oleh 
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modal bank. Logika teorinya, semakin tinggi tingkat solvabilitas maka semakin 

baik tingkat permodalan yang bank miliki.  

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 : Sovabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 

2.3.3 Profitabilitas dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang bank miliki maka semakin tinggi pula 

bagian deviden yang akan investor terima. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa  

profitabilitas merupakan berita baik bagi para investor. Hal ini senada dengan 

hasil penelitian Dogan, Ender Coskun, dan Orhan Celik (2007) yang menyatakan 

bahwa kabar baik/good news (ROA / ROE) berpengaruh signifikan terhadap 

kecepatan perusahaan melaporkan laporan keuangan tahunannya. Srimurdati 

(2008), Hilmi dan Sofyan (2008), Sulistyo (2010) pun mengatakan hal yang sama.  

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 
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2.3.4 Ukuran Perusahaan dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Perusahaan dengan ukuran perusahaan yang semakin besar biasanya 

mempunyai sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam mengelola 

perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang lebih profesional lebih disukai oleh 

para investor karena setidaknya keberlangsungan (going concern) perusahaan 

tersebut dapat terjaga dan mempunyai daya saing yang tinggi dengan perusahaan 

kompetitor. 

Untuk menjaga tingkat bonafiditas, semakin besar ukuran perusahaan 

terutama bagi yang telah go-public, perusahaan tersebut cenderung tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dyer and McHugh (dalam Suharli dan Sofyan, 2008), Almilia dan 

Lucas (2006), Srimurdati (2008), dan Sulistyo (2010); hasil penelitian mereka 

menyebutkan bahwa ukuran perusahaan bepengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

2.3.5 Umur Perusahaan dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Perusahaan dengan umur yang semakin tua, cenderung untuk lebih 

terampil dalam pengumpulan, pemrosesan, dan menghasilkan informasi ketika 

diperlukan, karena perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup (Saleh, 
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2004). Selain itu perusahaan telah memiliki banyak pengalaman mengenai 

berbagai masalah yang berkaitan dengan pengolahan informasi dan bagaimana 

cara mengatasinya. Perusahaan juga telah merasakan perubahan-perubahan yang 

telah terjadi selama kegiatan operasinya sehingga perusahaan cenderung fleksibel 

dalam menangani perubahan yang terjadi. Hal tersebut mampu membuat 

perusahaan untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hasil 

penelitian Almilia dan Lucas (2006) kembali menegaskan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh signfikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5 : Umur perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

2.3.6 Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan  

Untuk mengetahui kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik. 

Audit atas laporan keuangan dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen. Hal ini dilakukan untuk melindungi investor sebagai pihak yang 

menginvestasikan dananya dari ketidakwajaran atas laporan keuangan yang 

disajikan.  

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan jaminan lebih bagi 

perusahaan dalam hal kualitas audit atas laporan keuangan sehingga laporan 
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keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terkemuka jauh lebih dapat 

dipercaya dimata para stakeholders. 

Di Indonesia, KAP yang berafiliasi dengan The Big Four Accounting Firm 

memiliki reputasi yang baik dibandingkan denagn KAP yang tidak berafiliasi 

dengan The Big Four Accounting Firm. KAP dengan reputasi yang baik dinilai 

lebih efisien dalam melakukan proses audit dan menghasilkan informasi akuntansi 

keuangan yang lebih berkualitas atas laporan keuangan. 

Penelitian Hilmi dan Sofyan (2008), Suharli dan Sofyan (2008), dan 

Sulistyo (2010) menemukan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

H6 : Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) mempengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan.  

 


