
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

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. 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 (Amalia dan Setiady, 2006). 

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 (Baiq 

dan Atikah, 2007). 

Informasi dari laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu dan 

akurat akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dyer dan 

McHugh (1975) menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan 

merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Di samping hal tersebut, 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness) akan memberikan 

andil bagi kinerja yang  efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan 

pricing, mengurangi tingkat insider trading dan kebocoran serta rumor-rumor di 

pasar saham (Owusu dan Ansah, 2000). 

Hal ini menunjukan bahwa ketepatan waktu dalam penyajian laporan 

keuangan ke publik sangat dibutuhkan dan oleh karena itu tiap-tiap perusahaan 

diharapkan tidak melakukan penundaan dalam penyajian laporan keuangan. 
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Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan 

keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam penjelasan Undang-

Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diinyatakan secara jelas 

bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan 

incidental lainnya kepada Bapepam. Peraturan tersebut menyatakan bahwa semua 

perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib melaporkan laporan keuangan 

secara berkala kepada Badan Pengawa Pasar Modal (BAPEPAM) dan 

mengumumkannya kepada masyarakat untuk memenuhi prinsip keterbukaan 

sesuai dengan pasal 86 ayat 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Peraturan ini 

mengharuskan setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan yang 

telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak berakhirnya tanggal 

tahun buku. Pada tanggal 30 September 2003, untuk meningkatkan kualitas 

keterbukaan informasi kepada publik, Bapepam mengeluarkan Peraturan 

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

Bapepam dan LK Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Keuangan Berkala. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa laporan 

keuangan tahunan harus disertai dengan laporan auditor dengan pendapat yang 

lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Kemudian pada tanggal 5 Juli 2011, Bapepam mengeluarkan kembali 

Peraturan Bapepam 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. Batas 

waktu penyampaian pada peraturan ini sama dengan peraturan X.K.2, Lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-36/PM/2003 yaitu selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan. Hanya terdapat perbedaan yaitu pada Peraturan Bapepam dan Lembaga 

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

Nomor: KEP-346/PM/2011, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan 

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan 

Berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu 

diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan 
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elektronik (soft copy). Berbeda dengan Peraturan Bapepam dan Lembaga 

Keuangan (LK) Nomor X.K.2 sebelumnya, yang tidak menyampaikan laporan 

dalam salinan elektronik (soft copy) namun hanya dalam betuk asli. Apabila 

perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan 

peraturan yang berlaku (Hilmi dan Ali, 2008).  

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian perdagangan sementara 

(suspensi) kepada tujuh emiten. Hal ini disebabkan emiten tersebut terlambat 

menyampaikan laporan keuangan perusahaan pada periode 31 Desember 2012.  

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil BEI Nunik Gigih Ujiani 

mengatakan pihak bursa telah memberikan peringatan tertulis III hingga tambahan 

denda hingga Rp 150 juta kepada tujuh emiten yang telat menyampaikan laporan 

keuangannya tersebut.  "Pihak bursa akan melakukan suspensi perdagangan 

saham perseroan apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian laporan tidak memenuhi kewajiban penyampaian lapora keuangan 

dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak 

memenuhi kewajiban membayar denda seperti ketentuan," kata Nunik dalam 

penjelasan resminya, Senin (1/7/2013).  Berdasarkan pantauan BEI, hingga 28 

Juni 2013 terdapat tujuh perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan 

keuangan audit per 31 Desember 2012 dan atau belum melakukan pembayaran 

denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan (www.kompas.com).  

Tujuh perusahaan itu adalah : 

a. PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN).  

b. PT Davomas Abadi Tbk (DAVO). 

c. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA). 

d. PT Dayaindo Resources International Tbk (KARK). 

e. PT Steady Safe Tbk (SAFE). 

f.  PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB). 

g. PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA). 

Untuk itu, BEI melakukan suspensi perdagangan saham sejak sesi pertama 

perdagangan bursa mulai hari ini, khususnya untuk empat perusahaan yaitu 

BORN, SAFE, TRUB dan ZBRA. Sementara ketiga perusahaan lainnya seperti 
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DAVO, BLTA dan KARK, pihak bursa melakukan perpanjangan suspensi 

perdagangan efek. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan 

penyampaian laporan keuangan (Timeliness) telah banyak dilakukan dengan hasil 

yang berbeda-beda. Menurut Herlyaminda dkk (2013) menyatakan bahwa 

Leverage berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan (Timeliness). Penelitian ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Hilmi dan Ali (2006), Wenny dan Meiden (2007), Hasniar dan 

Widyatmini (2011) yang menyatakan bahwa leverge tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

(Timeliness). 

Sedangkan hasil penelitian Aston dkk (1989), Carslaw dan Kaplan (1991), 

Agrianti (2003), Wenny dan Weiden (2007), serta Yusralaini dkk (2010) 

menyatakan bahwa ketepatan waktu (Timeliness) merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Opini Audit mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan dengan hasil bahwa Opini Audit berpengaruh signifikan 

terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness). 

Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Na’im (1999), Hilmi dan Ali 

(2006), serta Baiq dan Atikah (2007) yang menyatakan bahwa Opini Audit tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan (Timeliness). 

Sedangkan hasil penelitian Dyer dan McHugh (1975), Owusu dan Ansah 

(2000), Aryati dan Theresia (2005), Rachmawati (2008), serta Srimindarti (2008) 

menyatakan bahwa ketepatan waktu (Timeliness) merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan mempengaruhi Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan dengan hasil bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan (Timeliness). Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Na’im (1999), Saleh (2004), serta Hilmi dan Ali (2008) yang 

menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh secara 
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signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

(Timeliness).  

Berdasarkan fenomena dan gap research seperti yang diuraikan diatas maka 

dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage, Opini Audit, Dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan (Timeliness)” 

 

I.2.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas,  maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness)? 

b. Apakah Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness)? 

c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kemungkinan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan  

(Timeliness)? 

d. Apakah Leverage, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kemungkinan Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan (Timeliness)? 

 

I.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar Leverage berpengaruh terhadap 

kemungkinan terjadinya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan (Timeliness). 

b. Untuk mengetahui seberapa besar Opini Audit berpengaruh terhadap 

kemungkinan terjadinya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan (Timeliness). 
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c. Untuk mengetahui seberapa besar Ukuran Perusahaan  berpengaruh 

terhadap kemungkinan terjadinya Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan (Timeliness). 

d. Untuk mengetahui seberapa besar Leverage, Opini Audit, dan Ukuran 

Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kemungkinan 

terjadinya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

(Timeliness). 

 

I.4.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas,maka  

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara 

lain : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dihaarapkan dapat memberikan wawasan 

dibidang akuntansi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemungkinan 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness). 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang telah 

didapat dari perkuliahan mengenai pengaruh Leverage, Opini Audit, 

dan Ukuran Perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness). 

2) Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan teori 

yang berkaitan dengan pengaruh Leverage, Opini Audit, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness). 

3) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan saran agar perusahaan menyajikan 

laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. 
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4) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan (Timeliness) khususnya Leverage, 

Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan. 
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