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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I  Latar Belakang 

 Laporan keuangan merupakan laporan yang disiapkan untuk memberikan 

informasi yang berguna bagi para pemakai laporan (users), terutama sebagai dasar 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini 

merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran 

data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir 

seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus 

dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya 

(Hery, 2012, hlm.3). 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah kualitas yang 

berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Informasi yag 

sebenarnya bernilai prediksi dan balikan tinggi dapat menjadi tdiak relevan kalau 

tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Ketepatanwaktuan informasi mengandung 

pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk 

mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan (Suwardjono, 2013, 

hlm.11). Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan publik di Indonesia telah di atur dalam Peraturan dan 

Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

dan LK Nomor: KEP-346/PM/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala Emiten atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa setiap emiten atau 

perusahaan public yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib 

menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling 

sedikit 2 (dua) ekslempar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan 

laporan dalam salinan elektronik (soft copy) selambat-lambatnya pada akhir bln 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila perusahaan 

yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif  dan denda sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan bisa 

berakibat buruk bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.   
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Tabel 1. Profitabilitas, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan PT. Bumi Resources 

Minerals Tbk Tahun 2014, 2015, 2016 
Kode            Tahun   Profitabilitas (%)  Opini Audit    Ukuran              Ketepatan Waktu    Stdr Penyampaian 

Perusahaan                                                                    Perusahaan         Penyampaian LK    Waktu 

BUMI         2014         0,483%                WTPP       1.863.530.821USD       87 Hari                Tepat 

BUMI         2015         0,069%                WTP         1.992.826.319USD      146 Hari               Tidak tepat 

BUMI         2016         0,279%                WTPP       1.075.595.26 USD       75 Hari                 Tepat 

Sumber: www.idx.co.id dan web perusahaan data diolah 2017 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa PT. Bumi Resources Minerals Tbk pada 

tahun 2015 dan 2016 memiliki nilai profitabilitas yang rendah sebesar 0,069% dan 

0,279% yang sebelumnya pada tahun 2014 memiliki profitabilitas lebih tinggi 

yaitu 0,483% yang artinya perusahaan tidak bisa meningkatkan laba dari tahun 

2014 ke tahun 2015 dan 2016. Namun dilihat dari ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangannya pada tahun 2016 menunjukan bahwa perusahaan tepat dalam 

menyampaikan laporan keuangan. Hal ini kurang konsisten terhadap teori yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangannya semakin tepat. Pada 

kenyataannya PT. Bumi Resources Tbk ini memiliki profitabilitas rendah namun 

perusahaan tersebut tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Dari tabel 1 dapat dilihat PT. Bumi Resources Minerals Tbk pada tahun 

2015 mendapatkan opini audit Wajar tanpa Pengecualian (unqualified opinion) 

dan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya tidak tepat waktu yaitu 

selama bulan kelima (146 hari) yang artinya hal ini kurang konsisten terhadap 

teori yang menyatakan bahwa semakin bagus auditor memberikan opini maka 

perusahaan semakin tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Pada kenyataannya PT. Bumi Resources Minerlas Tbk ini memiliki keterlambatan 

dalam penyampaian laporan keuangan namun perusahaan tersebut diberikan opini 

bagus oleh auditor yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. 

Dari tabel 1 dapat dilihat PT. Bumi Resources Tbk pada tahun 2015 

memiliki nilai ukuran perusahaan yang tinggi yaitu sebesar 1.992.826.319 (USD) 

yang artinya perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Namun dilihat dari 

hasil ketepatan waktu penyampaian laporan keuangannya, perusahaan tersebut 

menyampaikannya tidak tepat waktu yaitu selama 146 hari. Hal ini kurang 
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konsisten terhadap teori yang menyatakan bahwa semakin besar nilai ukuran 

perusahaan, maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangannya semakin 

tepat. Pada kenyataannya PT. Bumi Resources Tbk ini memiliki nilai ukuran 

perusahaan tinggi namun perusahaan tersebut tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan telah banyak dilakukan dengan hasil yang 

berbeda-beda. Menurut hasil penelitian Marathani (2013), Tahat (2013), Daoud, 

Ismail & Lode (2014), dan Prasetyo, Susilawati & Purwanto (2015) profitabilitas 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, 

penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Putri, Purnamasari & Utomo 

(2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Lalu mengenai opini audit, hasil penelitian Dewi & Hernawati (2010), 

Daoud, Ismail & Lode (2014), dan Novatiani & Asri (2016) menyatakan bahwa 

opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Marathani (2013), Prasetyo, Susilawati & Purwanto (2015), dan Putri, 

Purnamasari & Utomo (2015) yang menyatakan bahwa opini audit tidak 

mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Selanjutnya mengenai ukuran perusahaan, hasil penelitian Dewi & 

Hernawati (2010), Marathani (2013), dan Tahat (2013) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Namun, penelitin ini bertentangan dengan hasil penelitian Putri, Purnamasari & 

Utomo (2015), dan Novatiani & Asri (2016) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

Uraian hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, namun 

penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian perusahaan manufaktur industri 
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barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 

sampai 2016 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Opini Audit, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”.  

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka masalah dalam  penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a .Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu  

Penyampaian Laporan Keuangan 

b. Apakah Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan  

 

 1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi bagi perkembangan studi akuntansi serta referensi 

untuk penelitian berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampian laporan keuangan. 
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b. Manfaat Praktis. 

1) Bagi Perusahaan 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan 

masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan para 

penyelenggara perusahaan dalam upaya ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan dan dapat memberikan informasi kepada audit, agar 

proses audit dapat berjalan dengan lancar. 

2) Bagi Pihak Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta temuan 

tentang factor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

3) Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi tentang pentingnya ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan dalam suatu perusahaan. 

4) Bagi Auditor 

Bahwa ketepatan waktu dan kebenaran dalam memberikan opini dapat 

menunjukan loyalitas auditor terhadap profesinya. 
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