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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel 

dependen berupa profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan 

terhadap variabel independen ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pengamatan 

selama lima tahun (2012-2016). Sampel yang digunakan sebanyak 43 perusahaan 

dengan metode pengambilan sampel purposive sampling. Pengujian hipotesis 

menggunakan model logistic regression binary dengan metode enter pada tingkat 

signifikan (α) 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan, 

sedangkan variabel solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak signifikan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama peiode penelitian. 

Kata kunci: Ketepatan Waktu, Profitabilitas (ROA), Solvabilitas (DER), 

Likuiditas (CR), Ukuran    Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine the effect of profitability, solvency, liquidity, 

and company size on the timeliness of corporate financial reporting. 

The population used in this study are banking companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) with observations for five years This study used 

purposive sampling sampling method with the number of samples that appropriate 

the criteria selected in the determination of the sample are 43 companies. 

Hypothesis testing used is logistic regression binary model with enter method at 

significant level (α) 5%. 

The result of the research shows that profitability variable has positive 

effect on the timeliness of financial reporting of banking companies, while the 

solvability, liquidity, and company size variables do not significantly affect the 

timeliness of financial reporting of banking companies listed in Indonesian Stock 

Exchange during the period of research. 

Keywords: Timeliness, Profitability (ROA), Solvency (DER), Liquidity (Current 

Ratio), Company Size 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investor menggunakan laporan keuangan sebagai sebuah sarana yang 

penting dalam mencari tahu seberapa besar perusahaan telah berkembang secara 

periodik. Penerbitan laporan keuangan secara berkala oleh emiten, baik yang telah 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (audited financial statements) maupun yang 

belum diaudit (unaudited financial statements), semakin bermanfaat bagi investor 

bila semakin cepat diterbitkan. Isi dan bentuk laporan keuangan disinkronkan 

dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) juga berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan. Laporan keuangan jangan hanya diterbitkan dua kali dalam setahun, 

akan lebih baik jika dapat diterbitkan empat kali dalam setahun.  

Laporan keuangan akan lebih baik jika dilaporkan secara tepat waktu 

supaya ketika investor mengambil keputusan beli atau jual saham sesudah 

menganalisa laporan keuangan perusahaan, mereka tidak terlambat. 

Keterlambatan penerbitan laporan keuangan akan membuat investor tidak 

mendapat kesempatan untuk memperoleh keuntungan (bila membeli saham 

perusahaan yang tepat dan laba) atau menghindari kerugian (bila membeli saham 

perusahaan yang tidak tepat dan rugi). Penerbitan laporan keuangan yang efektif 

bagi investor yaitu yang dilakukan dalam waktu satu sampai empat bulan sesudah 

tahun buku berakhir. Penerbitan laporan keuangan setelah tiga bulan sudah  
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dianggap lewat waktu untuk pengambilan keputusan jangka pendek, tetapi 

mungkin masih bermanfaat untuk keputusan jangka panjang (Samsul, 2006). 

Bursa Efek merupakan perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan 

menyelenggarakan layanan sistem (pasar) untuk menghubungkan antara penjual 

dan pembeli efek. Bursa Efek melibatkan berbagai perusahaan yang bertujuan 

untuk menjualbelikan saham perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. 

Aturan mengenai penyampaian laporan keuangan bagi perusahaan publik sudah 

ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar 

Modal. Undang-Undang ini berisi bahwa perusahaan publik diwajibkan untuk 

menyajikan laporan keuangan periodik dan laporan insidental (sewaktu-waktu) 

lainnya kepada Bapepam. Kemudian Bapepam mengesahkan Lampiran 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan Nomor 

KEP-80/PM/1996, lampiran tersebut berisi seluruh perusahaan publik dan emiten 

diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan tahunan mereka juga laporan dari 

auditor independennya kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya di akhir bulan 

keempat atau bulan April yakni 120 hari sesudah tanggal laporan keuangan 

perusahaan berakhir. 

Peraturan tersebut dikuatkan dengan peraturan baru yang dikeluarkan pada 

tanggal 1 Agustus 2012 yaitu Peraturan Nomor X.K.6 Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/Bl/2012 yang 

menyebutkan bahwa seluruh Perusahaan Publik atau Emiten yang sudah sah 

terdaftar maka diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada 

Bapepam-LK selambat-lambatnya empat bulan atau 120 hari sesudah tahun buku 
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selesai. Penyerahan dan pengumuman laporan keuangan tahunan yang sudah 

diaudit (audited annual financial statement) dan laporan keuangan semi tahunan 

yang tak diaudit (unaudited semiannual financial statement) kepada publik adalah 

wajib sifatnya, sedangkan penyampaian laporan keuangan yang dilakukan setiap 

tiga bulan sekali atau triwulanan sifatnya sukarela. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan patokan dalam membuat 

laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dengan berpedoman pada 

SAK harus memiliki isi seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, 

pengungkapan tentang kebijakan akuntansi dan catatan yang melampiri laporan 

keuangan. Ketetapan ini memberikan kewajiban kepada setiap perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi dan kejadian penting lainnya, seperti adanya merger 

dan akuisisi, serta pencatatan apabila terjadi pergantian manajemen puncak dan 

pergantian auditor perusahaan. 

Pada tahun 2014, muncul berita bahwa PT Bank Mutiara Tbk telat 

menyampaikan laporan keuangan untuk tahun buku yang usai pada tahun 2013 

dan di tahun itu pula PT Bank Mutiara Tbk mengalami sejumlah kerugian 

mencapai Rp 1.136.045.000.000. Keadaan PT Bank Mutiara Tbk yang mengalami 

kerugian tersebut berdampak pada keterlambatan perusahaan dalam 

menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Hal tersebut dapat dikatakan wajar 

karena pihak manajer perusahaan cenderung lebih cepat menyampaikan kabar 

baik (untung) daripada menyampaikan kabar buruk (rugi). Menurut Romney dan 

Steinbart (2009) saat perusahaan mengulur waktu ataupun terlambat dalam 

penyampaian laporan keuangan ke khalayak umum maka dapat dikatakan bahwa 
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informasi sudah tidak mampu dimanfaatkan untuk menjadi patokan dalam 

mengambil keputusan. Salah satu karakteristik yang harus ada dalam sebuah 

informasi adalah ketepatan waktu (timeliness). 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan hukuman kepada emiten yang 

telat menyerahkan laporan keuangannya agar memberikan efek jera bagi 

perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

29/POJK.04/2016 yang mengatur mengenai Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik menyatakan bahwa ketetapan pembagian sanksi atau denda 

administrasi kepada perusahaan yang menyampiakan laporan keuangan tidak tepat 

waktu, yang isinya:  

“Otoritas Jasa Keuangan berhak mengenakan sanksi administratif kepada 

semua pihak yang melanggar ketetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 

termasuk pihak yang membuat terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, 

berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda administrasi yaitu diwajibkan 

untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) kegiatan usahanya dibatasi; 

(d) kegiatan usahanya dibekukan; (e)izin usahanya dicabut; (f) pembatalan 

persetujuan; dan (g) pembatalan pendaftaran.“ 

 

Selain sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan 

tindakan tertentu terhadap seluruh pihak yang tidk mematuhi ketentuan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan. “Tindakan tertentu” yang dimaksud antara lain dapat 

berupa: (1) pernyataan efektif tertunda diberikan, contohnya pernyataan efektif 

untuk merger dan akuisisi usaha; dan (2) tertundanya pemberian pernyataan 

Otoritas Jasa Keuangan bahwa tak ada tanggapan lanjutan atas dokumen yang 

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka penambahan 

modal dengan Hak Memesan Efek terlebih dahulu Perusahaan Terbuka. 

Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi 
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administratif dan tindakan tertentu kepada masyarakat yang dicantumkan melalui 

situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan. 

Berdasarkan kerangka konseptual, komparabilitas, verifiabilitas, ketepatan 

waktu dan kemampuan memahami adalah karakteristik kualitatif. Hal-hal tersebut 

mampu memberikan peningkatan manfaat informasi penting dan tercermin 

dengan benar. Karakteristik kualitatif yang meningkat mampu membantu 

memutuskan dua cara yang baiknya digunakan untuk mendeskripsikan suatu 

kejadian apabila keduanya dianggap mempunyai relevansi dan mewakili dengan 

sebenarnya. Ketepatan waktu bermakna mempunyai informasi yang tersedia bagi 

para pengambil keputusan pada saatnya untuk dapat memberikan pengaruh 

terhadap keputusan mereka. Informasi yang semakin tua secara umum akan 

semakin kurang bermanfaat. Tetapi, beberapa informasi mungkin tetap 

berlangsung tepat waktu dalam waktu yang lama sesudah akhir periode pelaporan 

karena contohnya, beberapa pihak yang mengunakan informasi tersebut mungkin 

butuh menilai dan mengidentifikasi tren. 

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji beberapa faktor yang 

dianggap memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. Sukoco (2013) menguji pengaruh dari variabel independen 

profitabilitas, ukuran perusahaan, opini audit, dan kepemilikan publik atas 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Penelitian tersebut 

menunjukkan hasil faktor profitabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan secara 

signifikan berpengaruh sedangkan kepemilikan publik tidak berpengaruh 

signifikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alkhatib dan Marji (2012) 
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membuktikan bahwa leverage memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor lainnya seperti 

ukuran Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tipe industri 

tak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan. Adapun penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nurmiati 

(2016) memberikan hasil uji hipotesis yang menunjukkan faktor-faktor seperti 

ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage ternyata mempengaruhi secara 

signifikan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sebaliknya variabel 

independen lain seperti struktur kepemilikan dan profitabilitas tak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. 

Perbedaan yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu, mendorong 

penulis untuk menguji beberapa variabel yang sebelumnya telah diteliti yakni 

meliputi profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel independennya. Berdasarkan penjabaran yangditulis di atas, penulis 

terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dan menganalisa faktor-faktor yang 

diduga dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun 

waktu 2012 hingga 2016 dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris 

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan? 

2. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan? 

3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan? 

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Profitabilitas terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan.  

b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Solvabilitas terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan. 

c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Likuiditas terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan. 
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d. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

perbankan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan memiliki kegunaan bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang terlibat secara langsung di dalamnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris yang dapat ditunjukkan kepada publik 

bahwa faktor profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan perbankan. Adapun manfaat secara khusus yang didapatkan dari 

penelitian ini disebutkan di bawah ini: 

1. Manfaat Akademik 

Sebagai bahan acuan lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman 

mengenai pengaruh profitabilitas, solabilitas, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu juga 

memperdalam pemahaman dan pengetahuan perihal teori-teori yang telah 

dipelajari, serta untuk mencari perbandingan antara teori yang telah 

dipelajari dengan praktik yang sesungguhnya terjadi pada ketepatan waktu 

pelaporan perusahaan perbankan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat auditor dan investor 

memahami keadaan atau penyebab yang sekiranya memiliki pengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan perusahaan perbankan. Sedangkan bagi 
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perusahaan yang berkepentingan, penelitian ini diharapkan dapat lebih tepat 

waktu ke depannya dan menghindari keterlambatan dalam penyampaian 

laporan keuangannya, yang berdampak negatif pada perusahaan itu sendiri 

dan juga kepada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak berhubungan 

langsung dengan perusahaan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini ditulis ke dalam lima bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab 

Tinjauan Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil dan Analisis, dan Bab 

Penutup. Adapun rincian isi dari tiap bab ialah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama ini memuat sub bab Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua mengandung sub bab Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, 

Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Perumusan Hipotesis. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga ini berisi sub bab mengenai Variabel Penelitian dan Definisi 

Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, 

Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data. 

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab keempat ini berisi sub bab mengenai Deskripsi Objek Penelitian, 

Analisis Data, dan Interpretasi Hasil Penelitian. 
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5. BAB V PENUTUP 

Bab kelima dan terakhir ini berisi sub bab berupa Kesimpulan, 

Keterbatasan, dan Saran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak lain 

yang bersangkutan terutama peneliti selanjutnya. 

 

  


