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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (IAI 2015, hlm.9) 

Menurut Harahap (2011, hlm.70) laporan keuangan bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Oleh karena itu penyampaian laporan keuangan memiliki peranan penting 

karena terkait dengan relevansi informasi yang di berikan. Salah satu kendala 

perusahaan go public dalam penyampaian laporan keuangannya adalah ketepatan 

waktu. Ketepatan waktu tersebut berkaitan dengan adanya standar akuntansi 

keuangan dan proses audit yang harus dilakukan oleh akuntan publik sebelum 

laporan keuangan tersebut di publikasikan. Adanya keharusan untuk 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan ke publik, maka muncul 

ketidaktepatan waktu (Oktarini & Wirakusuma, 2014). 

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali 

untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Namun demikian, banyak 

pengguna sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama 

informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun 

dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka (IAI 2015, hlm.1) 

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka 

informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Keseimbangan 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

 

diperlukan agar terdapat manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan 

ketentuan informasi andal (IAI 2015, hlm.8) 

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal 2011 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, laporan keuangan tahunan wajib 

melaporkan kepada publik paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir, 

dengan ketentuan pengumuman tersebut wajib memuat opini dari akuntan. 

Apabila perusahaan tersebut dalam penyampaian laporan keuangannya mengalami 

keterlambatan, maka akan di kenakan sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Peraturan tentang ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia juga telah diatur dalam Undang-

Undang No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Dalam undang-undang ini 

disebutkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib 

mempublikasikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan 

mengumumkan laporan kepada masyarakat (Indonesia, Undang-Undang, 1995, 

hlm.23-24). Berdasarkan (Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal 2011, hlm.3) 

yang menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan publik untuk menyampaikan 

laporan keuangannnya, diatur mengenai penyampaian laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan 

yang dihitung sejak berakhirnya tahun buku. Jika perusahaan tidak tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan keuangannya maka akan dikenakan sanksi denda 

Rp. 1.000.000 perhari dengan jumlah maksimal Rp. 500.000.000 (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia, 1995, pasal.63). 

Selain Bapepam, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menerbitkan Keputusan 

Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07/2004. Dalam (Keputusan 

Direksi PT. Bursa Efek Jakarta, 2004, hlm.5) peraturan Nomor I-H Tentang 

Sanksi, perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 1) 

Peringatan Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 

terhitung sejak lewatnya batas waktu penyampaian laporan keuangan: 2) 

Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai kalender 31 sampai 

dengan sejak lewatnya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan 

tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan; 3) Peringatan 
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tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai kalender 31 sampai dengan 

sejak lewatnya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat 

tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau 

menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk 

membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas; 4) 

Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan 

atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya 

peraturan atas sanksi yang akan di berikan kepada entitas tersebut diharapkan 

dapat memberikan efek jera dan entitas yang terdaftar dalam pasar modal dapat 

terpacu untuk dapat menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. 

Data yang didapat dari Bursa Efek Indonesia atas lima emiten di tahun 2012 

sampai dengan 2014 yang menunjukkan bahwa lima emiten tersebut tidak tepat 

waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dengan opini audit terkecuali 

dari wajar tanpa pengecualian. Kelima emiten tersebut diantaranya adalah Aneka 

Gas Industri, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bahtera Admina Samudra, 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dan Perusahaan Listrik 

Negara. Dimana diketahui tiga diantaranya merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang perbankan. Data atas tanggal penyampaian laporan keuangan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Perusahaan Dengan Opini Audit Terkecuali WTP Yang 

Menyampaikan Laporan Keuangan Tidak Tepat Waktu 

 

Sumber : www.idx.co.id 

 

Penyampaian informasi sedini mungkin sehingga dapat dipakai sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mencegah agar terlambatnya 

No Nama Perusahaan 2012 2013 2014 

1 Aneka Gas Industri Opini audit wajar 

tanpa pengecualian 

02 April 2014 07 April 2014 

2 Bank Pembangunan 

Daerah Maluku 

02 April 2015 10 April 2014 10 April 2015 

3 Bahtera Admina Samudra 02 April 2013 09 Mei 2014 Laporan keuangan 

belum disampaikan 

4 Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Utara 

Gorontalo 

02 April 2013 28 April 2014 Opini audit wajar 

tanpa pengecualian 

5 Perusahaan Listrik Negara 17 April 2013 02 April 2014 Opini audit wajar 

tanpa pengecualian 
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pembuatan keputusan tersebut dapat diartikan sebagai tepat waktu menurut 

(Toding & Wirakusuma 2013).  

Berdasarkan hal tersebut maka perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia perlu untuk secepat mungkin mempublikasikan laporan 

keuangannya. Mengenai peraturan tentang penyampaian atau publikasi laporan 

keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia ditentukan oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal (BAPEPAM) dalam (Toding & Wirakusuma 2013). 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyampaian laporan keuangan 

adalah leverage. Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan 

terhadap modal maupun aset. Leverage dapat melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal (equity). Perusahaan yang baik mestinya memiliki 

komposisi modal yang lebih besar dari utang (Harahap 2011, hlm.306). 

Perusahaan yang tingkat leveragenya tinggi berarti perusahaan tersebut sangat 

bergantung dari hutang dari pihak luar untuk membiayai aktivitasnya dalam 

(Toding & Wirakusuma 2013). 

Selain itu perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan 

(financial distres), kesulitan keuangan merupakan berita buruk bagi perusahaan 

dan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung tidak tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya bila dibandingkan dengan 

perusahaan yang tingkat leveragenya rendah dalam (Hilmi & Ali 2008). Karena 

hal tersebut, perusahaan cenderung menunda penyampaian laporan keuangannya 

untuk dapat memperbaiki tingkat leverage nya, sehingga laporan keuangan yang 

di hasilkan menjadi baik, dan sesuai dengan yang di harapkan oleh para pemangku 

kepentingan. Namun waktu yang di butuhkan untuk memperbaiki tingkat leverage 

cukup lama dan hal tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat menyampaikan  

laporan keuangannya secara tepat waktu. 

Faktor lain yang mempengaruhi penyampaian laporan keuangan adalah 

opini audit. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa 

yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan 
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disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 

(Agoes 2012, hlm.10).  

Sebagai suatu syarat dari BAPEPAM, laporan keuangan wajib memuat 

opini audit dari akuntan. Opini audit tersebut merupakan kesimpulan yang di buat 

oleh akuntan dan dapat digunakan sebagai informasi yang dapat menyatakan 

keandalan suatu laporan keuangan. Pada umumnya perusahaan yang diberikan 

pernyataan unqualified opinion oleh auditor pada laporan keuangannya akan 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan yang menerima jenis pendapat unqualified opinion sebagai kabar baik 

atau good news perusahaan sehingga penyampaian laporan keuangannya akan 

dipercepat dalam (Astuti 2007). 

Dan faktor terakhir yang dapat mempengaruhi penyampaian laporan 

keuangan adalah faktor jenis industri. Di Indonesia, pasar modal 

mengklasifikasikan jenis industri menjadi sembilan, yaitu; (1) Agriculture (2) 

Mining (3) Basic Industry and Chemicals (4) Miscellaneous Industry (5) 

Consumer Goods Industry (6) Property, Real Estate and Building Construction 

(7) Infrastructure, Utilities & Transportation (8) Finance (9) Trade, Services & 

Investment. 

Karakteristik industri yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan 

rentang waktu dalam proses pelaksanaan audit maupun dalam publikasi pelaporan 

keuangan ke publik. Penggolongan jenis industri yang sering dilakukan dalam 

berbagai penelitian adalah antara perusahaan finansial dan non financial. (Subekti 

& Wulandari 2004) dalam (Wirakusuma & Cindrawati 2009) menemukan bahwa 

jenis perusahaan finansial mengalami audit delay lebih pendek dibandingkan 

dengan industri lain. Hal ini terjadi karena perusahaan finansial memiliki sebagian 

besar asetnya berbentuk nilai moneter sehingga lebih mudah diukur bila 

dibandingkan dengan aset yang dimiliki industri lain yang didominasi dalam 

bentuk fisik. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Toding & Wirakusuma (2013) yang berjudul 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyampaian laporan keuangan. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian 

dikarenakan beberapa alasan. Pertama, masalah mengenai ketidaktepatan waktu 

dalam penyampaian laporan keuangan akan selalu ada selama aktivitas 

perdagangan saham di Pasar Modal terus berlangsung. Semua investor yang akan 

mengambil keputusan untuk membeli atau menjual sahamnya sangat 

membutuhkan laporan keuangan, maka ketika laporan keuangan disampaikan 

terlambat maka akan mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar modal. Kedua, 

dalam penyampaian laporan keuangan ke Bapepam, perusahaan dapat mengalami 

hambatan jika opini audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik 

mengalami keterlambatan. Ketiga, dari segi jenis industri maka berbeda jenis 

industri sudah pasti berbeda masalah dan hambatan yang ditemui, maka akan 

mempengaruhi kecepatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Keempat, dari 

segi tingkat leverage maka untuk perusahaan yang tingkat leverage nya tinggi 

akan berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya agar tidak terlihat bahwa 

perusahaannya sedang mengalami masalah keuangan dan akan menghambat 

proses penyampaian laporan keuangan ke Bapepam. Berdasarkan hal tersebut, 

maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Leverage, Jenis 

Industri, Dan Opini Audit Terhadap Penyampaian Laporan Keuangan”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang penelitian yang telah disampaikan, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan terhadap penyampaian 

laporan keuangan? 

b. Apakah opini audit berpengaruh secara signifikan terhadap penyampaian 

laporan keuangan? 

c. Apakah jenis industri berpengaruh secara signifikan terhadap 

penyampaian laporan keuangan? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: 

UPN "VETERAN" JAKARTA



7 
 

 

a. Menganalisi pengaruh leverage terhadap penyampaian laporan keuangan. 

b. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap penyampaian laporan 

keuangan. 

c. Menganalisis pengaruh jenis industri terhadap penyampaian laporan 

keuangan. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi: 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyampaian laporan keuangan, 

diharapkan kerangka berfikir peneliti berkembang untuk mencari tahu 

faktor-faktor lain yang khusus yang mungkin mempengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan dan melakukan penelitian 

lanjutan. 

b. Bagi Investor 

Sebagai gambaran tentang pentingnya penyampaian laporan keuangan 

berkaitan dengan relevansi dan keandalan informasi laporan keuangan, 

sehingga investor bisa merancang keputusan finansial secara tepat. 

c. Bagi Pihak Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dan motivasi dalam upaya meningkatkan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan gambaran mengenai 

pentingnya ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan posisi 

keuangan perusahaan kepada publik. 
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