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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan mengenai topik ketepatan waktu pelaporan keuangan telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut adalah ringkasan dari peneliti 

sebelumnya yang mendukung penelitian ini : 

 

1. I Made Dwi Marta Sanjaya dan Ni Gusti Putu Wirawati (2016) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI”. Sampel yang digunakan adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdafar di BEI pada tahun 2011 sampai 2013. Metode penelitian 

menggunakan metode observasi nonpartisipan. Metode pengumpulan sampel 

dengan metode purposive sampling. Teknik analisis menggunakan analisis regresi 

logistik. Menggunanakan teori keagenan dan teori kepatuhan. Hasil penelitian : 

debt to equity ratio, profitabilitas, stuktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan 

pegantian auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan:  

1. Menggunakan variabel debt to equity ratio, profitabilitas, struktur 

kepemilikan, dan  ukuran perusahaan. 

2. Menggunakan metode analisis regresi logistik. 

3. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel.
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Perbedaan:  

1. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan sektor perbankan.     

2. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2012 sampai 

2015. 

3. Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian deskriptif. 

4. Penelitian sekarang menggunakan teori agensi. 

 

2. Dewi Rahmayanti (2016) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “audit delay, profitabilitas, dan 

kontribusinya terhadap ketepatan waktu”. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 sampai 2011. 

Metode penelitian menggunakan operasional variabel penelitian. Teknik analisis 

data menggunakan analisis data panel. Pengumpulan data menggunakan beberapa 

cara, studi dokumentasi, studi literatur, dan pengumpulan data sekunder. Metode 

pengambilan sampel dengan purposive sampling. Teori yang digunakan adalah 

teori agensi. Hasil penelitian : profitabilitas dan audit delay berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan:  

1. Menggunakan variabel profitabilitas. 

2. Menggunakan teori agensi. 

3. Menggunakan purposive sampling  

Perbedaan:  

1. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan sektor perbankan. 
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2. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2009 sampai 

2011. 

3. Penelitian sekarang menggunakan regresi logistik. 

4. Penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif.  

 

3. Sarwono Budiyanto dan Elma Muncar Aditya (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “faktor-faktor yang memengaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan”. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

food and beverages yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai 2012. 

Menggunakan purposive sampling saat pengumpulan sampel. Menggunakan 

teknik analisis data regresi logistik. Menggunakan kausal komparatif sebagai 

metode penelitian. Menggunakan teori agensi. Hasil penelitian : debt to equity 

ratio, profitabilitas, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan 

pergantian auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

Persamaan: 

1. Menggunakan variabel debt to equity ratio, profitabilitas, struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan, ukuran KAP. 

2. Menggunakan analisis data regresi logistik. 

3. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel. 

4. Menggunakan teori agensi. 

Perbedaan:  

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel likuiditas. 
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2. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan sektor perbankan. 

3. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2012 sampai 2015. 

4. Penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif. 

 

4. Ni Nyoman Anggar Seni dan I Made Mertha (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “pengaruh manajemen laba, 

kualitas auditor, dan kesulitan keuangan pada ketepatan waktu pelaporan 

keuangan”. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2010 sampai 2012. Menggunakan purposive sampling untuk 

mengumpulkan sampel. Menggunakan teknik analisis regresi logistik. 

Menggunakan metode deskriptif dalam metode penelitian. Menggunakan teori 

agensi dan teori sinyal.  Hasil penelitian : ukuran KAP, leverage, manajemen laba 

dan likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan :  

1. Menggunakan variabel ukuran KAP, dan likuiditas. 

2. Menggunakan analisis regresi logistik. 

3. Menggunakan metode deskriptif. 

4. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel. 

5. Menggunakan teori agensi. 

Perbedaan : 

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel debt to equity ratio, profitabilitas, 

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan. 

2. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan sektor perbankan. 
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3. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2010 sampai 

2012.  

 

5. Suci Hastutik (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “pengaruh profitabilitas, struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan dan opini audit terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan”. Sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa 

keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 sampai 2013. Menggunakan 

metode purposive sampling dalam pengumpulan sampel. Menggunakan metode 

penelitian asosiatif. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian : profitabilitas, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, likuditas dan 

pendapat auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan : 

1. Menggunakan variabel profitabilitas, struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan, dan likuditas.  

2. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel 

Perbedaan : 

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel debt to equity ratio, dan ukuran 

KAP. 

2. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan sektor perbankan. 

3. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2012 sampai 

2015. 

4. Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian deskriptif. 
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5. Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik. 

 

6. Riswan dan Tri Lestari Saputri (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, debt to equity ratio terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan 

keuangan”. Sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa asuransi yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai 2012. Menggunakan metode purposive 

sampling dalam pengumpulan sampel. Menggunakan teknik analisis regresi 

parsial. Menggunakan metode penelitian kausalitas. Menggunakan teori agensi 

dan teori sinyal. Hasil penelitian : debt to equity ratio, profitabilitas, ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan :  

1. Menggunakan variabel debt to equity ratio, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan.  

2. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel. 

3. Menggunakan teori agensi. 

Perbedaan : 

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel struktur kepemilikan, ukuran 

KAP, likuiditas. 

2. Penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan sektor perbankan. 

3. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2010 sampai 

2012. 

4. Penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif. 
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5. Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik. 

 

7. Urvan Maulana Mufqi (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “pengaruh debt to equity ratio, 

profitabilitas, kepemilikan pihak luar, kualitas auditor, dan ukuran perusahaan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan food and 

beverages  yang terdaftar di BEI periode 2010-2013”. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 

sampai 2013. Menggunakan metode purposive sampling dalam pengumpulan 

sampel. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian : 

debt to equity ratio, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kepemilikan 

eksternal tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan :  

1. Menggunakan variabel debt to equity ratio, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan ukuran KAP. 

2. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan : 

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel struktur kepemilikan dan 

likuiditas. 

2. Penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan sektor perbankan. 

3. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2012 sampai 

2015. 



21 
 

 
 

4. Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik. 

5. Penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif. 

 

8. Hantono (2015) 

Penelitian ini mengambil topic tentang “pengaruh likuditas, opini audit, 

ukuran perusahaan dan profitabilitasterhadap ketepatan waktu pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013”. Sampel yang digunakan 

adalah perusahan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 sampai 2013. 

Menggunakan metode purposive sampling dengan cara dokumentasi dalam 

pengumpulan sampel. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian: likuiditas, opini audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan :  

1. Menggunakan variabel likuiditas, ukuran perusahaan dan profitabilitas.  

2. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan : 

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel debt to equity ratio, struktur 

kepemilikan dan ukuran KAP. 

2. Penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan sektor perbankan. 

3. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2012 sampai 

2015. 

4. Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian deskriptif. 

5. Penelitiaan sekarang menggunakan teknik analistik regresi logistik.  
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9. Merlina Toding dan Made Gede Wirakusuma (2013) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “faktor-faktor yang memengaruhi 

ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan”. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 sampai 2010. 

Menggunakan metode purposive sampling dalam pengumpulan sampel. 

Menggunakan teknik analisi linier berganda. Hasil penelitian :  profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Sedangkan leverage, kepemilikan manajerial dan komite 

audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan :  

1. Menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan. 

2. Menggunakan perusahaan perbankan sebagai sampel.  

3. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan : 

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel debt to equity ratio, ukuran KAP, 

struktur kepemilikan, likuditas. 

2. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2012 sampai 

2015. 

3. Penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif. 

4. Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis logistik. 
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10. Iyoha, FO (2012) 

Penelitian ini mengambil topik “aturan perusahaan dan ketepatan waktu 

pelaporan keuangan di Nigeria”. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Nigeria pada tahun 1999 sampai 

2008. Menggunakan metode purposive sampling dalam pengumpulan sampel. 

Menggunakan teknik analisis regresi data panel. Menggunakan ordinary least 

square (OLS). Hasil penelitian : profitabilitas, akhir tahun keuangan perusahaan 

dan ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap ketepatan laporan keuangan. 

Sedangkan ukuran KAP dan umur perusahaan signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan : 

1. Menggunakan variabel profitabilitas dan ukuran KAP.  

2. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan :  

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel debt to equity ratio, struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan, dan likuiditas. 

2. Penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan perbankan di 

Indonesia. 

3. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2012 sampai 

2015. 

4. Penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif. 

5. Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik. 
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11. Asli Turel (2010) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dipasar modal yang sedang berkembang”. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Istanbul pada tahun 

2007. Menggunakan metode purposive sampling dalam pengumpulan sampel. 

Menggunakan metode analisis deskriptif. Menggunakan teknik analisis regresi 

multivariat. Hasil penelitian : profitabilitas, ukuran KAP, pendapat auditor, dan 

sektor industri signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Sedangkan ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.  

Persamaan :  

1. Menggunakan variabel profitabilitas, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan. 

2. Menggunakan metode deskriptif. 

3. Menggunakan metode purposive dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan :  

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel debt to equity ratio, struktur 

kepemilikan, dan likuiditas. 

2. Penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan perbankan yang ada di 

Indonesia. 

3. Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian tahun 2012 sampai 

2015. 

4. Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik. 
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2.2 Landasan Teori 

Literatur terkait yang mendukung dan menjadi dasar untuk mencapai 

tujuan penelitian ini. Berikut ini menjelaskan teori yang terkait dengan studi 

tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 

2.2.1 Teori Keagenan  

Jansen and Meckling (1976) Agency Theory adalah teori yang memberi 

penjelasan tentang Agency Relationship. Agency Relationship adalah hubungan 

antara kedua belah pihak antara principal dan agen. Hubungan keagenan 

merupakan suatu kotrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah 

orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi 

wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Sebagai 

agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. 

Jansen dan Meckling (1976) juga mengatakan, bahwa konflik kepentingan 

disebabkan oleh adanya kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan 

keinginan principal sehingga memunculkan biaya keagenan (agency cost) dan 

masalah keagenan (agency problem). Perspektif hubungan keagenan merupakan 

dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer (agent) dengan 

pemegang saham (principal). Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) 

menyatakan bahwa hubungan keagean adalah sebuah kontrak antar agent dengan 

principal. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara 

agent dengan pricipal. Konflik yang terjadi karena manusia adalah mahkluk 
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ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. 

Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing 

menginginkan tujuan mereka tercapai. Akibat yang terjadi adalah munculnya 

konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih 

besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan 

manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian 

kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam 

menjalankan perusahaan (Siagian, 2011).  Teori keagenan juga mengimplikasikan 

terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai 

prisipal. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan 

pemilik atau pemegang saham (I Made dan Ni Gusti, 2016) 

Salah satu tanggung jawab pihak manajemen atau agen adalah 

diberikannya wewenang dari principal untuk membuat keputusan yang optimal 

demi kepentingan principal. Ketepatan waktu pelaporan keuangan ini perlu 

diperhatikan agen sebagai tanggung jawab mereka terhadap principal, agar 

disampaikan tepat waktu agar tidak terjadi asimetri informasi dan pihak yang 

berkepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan agar perusahaan 

dapat terus berjalan.  

 

2.2.2 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Ketepatan waktu berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan 

pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara 
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umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna infomasi 

tersebut (kasmir, 2014). Berdasarkan keterangan Suwardjono (2013:170) 

ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat 

dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi 

keputusan. 

Definisi kepatuhan dalam (Pusat Bahasa, 2008) adalah menuruti atau 

mengikuti atau mentaati, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai 

badan yang mengatur batas waktu publikasi atau penyampaian laporan keuangan 

perusahaan terutama perusahaan yang go public untuk mematuhi aturan yang 

dibuat oleh OJK yang tujuannya agar perusahaan ini segera mempublikasikan 

laporan keuangannya supaya tidak terlalu lama, agar informasi yang ada didalam 

laporan keuangan tersebut tidak kehilangan relevansi dan nilainya saat digunakan 

pengguna untuk mengambil keputusan investasi atau sebagai alat prediksi dan 

apabila perusahaan melaporkan melebihi batas waktu yang diberikan oleh OJK 

maka OJK telah mengatur sanksi para perusahaan yang melebihi batas waktu 

pelaporan.  

Dyer dan Mc Hugh (1975), dalam penelitian mereka tiga kriteria 

keterlambatan untuk melihat ketepat waktuan dalam penelitiannya : 

1. Preliminary lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai penerimaan laporan akhir prleminary oleh bursa. 

2. Auditor’s report lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 
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3. Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.  

Keterlambatan terjadi jika perusahaan melaporkan informasi 

keuangannya setelah tanggal yang ditentukan sesuai dengan aturan tentang 

publikasi atau penyampaian laporan keuangan yang terbaru ditentukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan 

emiten atau perusahaan publik. Didalam peraturan tersebut terdapat pasal 7 nomor 

1 dalam Bab III tentang penyampaian laporan tahunan tertulis bahwa, emiten atau 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun 

buku berakhir. Apabila perusahaan atau emiten terlambat atau terjadi pelanggaran 

dalam pelaporan keuangannya pada Bab VI tentang Ketentuan Sanksi pada pasal 

19 telah tertulis beberapa sanksi diantaranya: peringatan tertulis, denda yaitu 

kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, 

pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan 

pendaftaran.  

Peraturan OJK ini bertujuan untuk mendisiplinkan perusahaan atau 

sebagai dasar acuan tentang batas waktu publikasi laporan keuangan perusahaan 

publik, agar para perusahaan atau emiten tidak terlalu lama mempublikasikan 

laporan keuangannya supaya informasi yang disusun oleh para emiten tidak 

kehilangan relevansi dan nilainya karena terlalu lama dipublikasikan. Dibuatnya 

peraturan ini diharapkan perusahaan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh OJK, 

karena apabila tidak OJK telah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang terlalu 
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lama mempublikasikan laporan keuangannya dan hal itu akan merugikan bagi 

perusahaan. Ukuran yang digunakan dalam menilai tepat atau tidaknya laporan 

disampaikan yaitu dengan variabel dummy, yaitu: 

Apabila perusahaan menyampaikan laporan keuangannya sebelum bulan 

keempat setelah akhir tahun buku maka akan diberi skor “1” menandakan 

bahwa perusahaan tepat waktu dan informasi relevan, namun apabila 

perusahaan menyampaikan laporan keuangannya lebih dari bulan keempat 

setelah akhir tahun buku akan diberi skor “0” menandakan bahwa 

perusahaan tidak tepat waktu dan informasi kurang relevan. 

 

2.2.3 Debt to Equity Ratio 

Debt to Equtiy Ratio / biasa disebut dengan raiso utang atas modal 

termasuk didalam rasio leverage. Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana 

modal pemilik dapat menutupi hutang atau kewajiban kepada pihak luar. Semakin 

kecil rasio ini semakin baik (Sofyan, 2015). Nilai DER pada perusahaan 

perbankan akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai DER pada perusahaan 

industri yang lain karena memang prinsip bisnis perbankan yang berekspansi 

dengan menggunakan dana pihak ketiga. Debt to Equity Ratio dapat diukur 

dengan rumus sebagai berikut: 

Rasio Utang atas Modal  = 
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
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2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat 

menghasilkan laba atau keuntungan. Sofyan (2015:304) profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui seluruh 

kemampuan dan sumber daya yang ada. Putra dkk (2013) menyatakan bahwa 

profitabilitas merupaka rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan memproleh laba dalam penjualan aset, maupun laba bagi modal itu 

sendiri. ROA merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah 

pajak dengan total aset yang dimiliki (Ni Luh, 2010). Profitabilitas dapat diukur 

dengan rumus sebagai berikut: 

Return On Aset  = 
𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕
 

 

2.2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan (Sofyan, 2008). Ukuran perusahaan adalah seberapa besar atau 

kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari 

total aktivanya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari item-item yang ada pada 

sebuah perusahaan contohnya seperti aset yang dimiliki, jumlah pendapatan yang 

didapat, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan yang lainnya. Ukuran yang 

digunakan untuk mengukur kekayaan perusahaan dengan log total aset.  

Ukuran Perusahaan =  Log natural (Total Aset) 
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2.2.6 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Ukuran KAP berkaitan dengan kantor-kantor penyedia jasa audit eksternal 

yang berafiliasi dengan KAP Big Four. KAP yang berafiliasi antara lain: (1) KAP 

Price Waterhouse Coopers berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana dan 

rekan, (2) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) berafiliasi dengan 

KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja, (3) KAP Ernst and Young berafiliasi 

dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja, (4) KAP Deloitte Touche 

Thomatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan. Kantor akuntan 

publik besar memiliki auditor-auditor yang handal dan keterampilan yang lebih. 

Hal ini menyebabkan kantor akuntan publik tersebut akan memberi pengaruh 

terhadap kualitas keluaran laporan keuangan yang diaudit (Urvan, 2015). Variabel 

ini diukur dengan variabel dummy dengan cara sebagai berikut :  

Kategori perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi 

dengan KAP Big Four diberi skor “1”, sedangkan perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP non Big Four diberi 

skor “0”. 

 

2.2.7 Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan dapat membayarkan seluruh kewajiban lancarnyanya. Salah satu rasio 

yang ada didalam rasio likuiditas adalah Loan to Asset Ratio (LAR) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan 

jumlah harta yang dimiliki bank (Kasmir,2014). Semakin tinggi rasio 
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likuiditasnya maka semakin rendah tingkat likuiditas bank. LAR dapat diukur 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

LAR = 
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏 

 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

 

2.2.8 Struktur Kepemilikan  

Struktur Kepemilikan sebuah perusahaan dapat disebut sebagai 

kepemilikan terhadap saham perusahaan yang didalam kepemilikan tesebut perlu 

mempertimbangkan dua aspek, yaitu kepemilikan pihak dalam atau manajemen 

perusahaan (Putra dkk, 2013:31). Struktur kepemilikan yang dimiliki oleh pihak 

luar biasanya mempunyai presentase kepemilikan lebih dari 50 persen sehingga 

pemilik dari pihak luar atau eksternal mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi 

atau memegang kendali atas kondisi dan hasil kerja perusahaan (Suci, 2015). 

Struktur kepemilikan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Struktur Kepemilikan = 
𝒌𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒑𝒊𝒉𝒂𝒌 𝒍𝒖𝒂𝒓

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

2.2.9 Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Debt to equity ratio ini menggambrakan sampai sejauh mana modal 

pemilik dapat menutupi hutang atau kewajiban kepada pihak luar. Semakin kecil 

rasio ini semakin baik (Sofyan, 2015:303). Rasio ini sangat penting untuk 

diperhatikan karena apabila rasio ini tinggi maka artinya perusahaan ini sebagian 

besar dibiayai oleh pihak luar atau pemberi hutang bukan dari perusahaan itu 

sendiri. Tingginya rasio ini berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan 
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perusahaan tersebut, karena apabila perusahaan banyak dibiayai oleh pihak luar 

dan akhirnya hutang perusahaan bertambah maka laporan keuangannya pun akan 

lama disusun dan pada akhirnya tidak tepat waktu dalam penyampaiannya. 

Semakin tinggi kewajiban yang dibayar pada pihak maka dapat memunculkan 

agency problem antara perusahaan dengan investor. 

Pada penelitian (I Made dan Ni Gusti, 2016) dan (Urvan, 2015) 

mendukung bahwa debt to equity ratio berpengaruh terhadap  ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

2.2.10 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

dapat menghasilkan laba. Sofyan (2015:304) profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui seluruh kemampuan dan 

sumber daya yang ada. Profitabilitas yang tinggi berkaita dengan pelaporan 

keuangannya dengan tepat waktu, karena perusahaan dapat menghasilkan laba 

yang tinggi dan ini merupakan berita yang bagus bagi para investor, dengan 

demikian pihak manajemen terdorong untuk menyampaikan informasi dengan 

tepat waktu. Semakin besar laba yang diperoleh hal itu merupakan tanda bahwa 

pihak agen dapat melaksanakan tanggung jawabnya kepada principal dan 

mengurangi agency problem. 

 Pada penelitian (Suci, 2015) dan (Urvan, 2015) mendukung bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
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2.2.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total 

aktivanya diakhir tahun dan total penjualan untuk mengukur besarnya sebuah 

perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki, 

jumlah pendapatan yang didapat, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Ukuran 

perusahaan yang besar berkaitan dengan nama baik perusahaan tersebut, maka 

pihak manajemen tentunya terdorong untuk tetap menjaga nama baik perusahaan 

dengan melaporkan laporan keuangan perusahaannya tepat waktu. Perusahaan 

yang besar pasti akan mengontrak agen lebih banyak dan berakibat pada semakin 

besarnya biaya agen (cost agency). 

Pada penelitan (Merlina dan Made, 2013) dan (Suci, 2015) mendukung 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

2.2.12 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Perusahaan yang menggunakan KAP Big Four laporan keuangan 

perusahaan tersebut tentunya dikerjakan secara cepat, efisien, tepat waktu dan 

diaudit dengan baik demi menjaga reputasi KAP, dibandingkan dengan 

menggunakan KAP non Big Four. Hal tersebut menandakan perusahaan yang 

diaudit menggunakan KAP Big Four pasti akan menyampaikan informasinya 

dengan tepat waktu dibanding yang menggunakan KAP non-Big Four. Perusahaan 
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yang menggunakan KAP Big Four biaya agen yang dikeluarkan akan lebih besar 

karena mereka mengontrak agen dari luar untuk mengaudit perusahaan mereka. 

 Pada penelitian Ni Nyoman Anggar Seni dan I Made Mertha (2015) dan 

penelitian dari Urvan Maulana Mufqi (2015) mendukung bahwa ukuran KAP 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

2.2.13 Pengaruh Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar yang jatuh tempo. Rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya (Sofyan, 2015). Semakin tinggi rasio ini dalam suatu perusahaan 

artinya semakin baik aktiva lancar perusahaan tersebut untuk menutupi kewajiban 

lancarnya. Sehingga membuat image yang baik bagi perusahaan dan manajemen 

terdorong untuk melaporkan laporan keuangannya tepat waktu agar tidak 

mencoreng nama baik perusahaan karena ketelambatan saat pelaporan keuangan. 

Semakin tinggi rasio likuiditas ini menandakan bahwa pihak agen mampu bekerja 

dengan baik sehingga mengurangi adanya agency problem.  

Pada penelitian Suci (2015) dan I Made dan Ni Gusti (2016) mendukung 

bahwa likuditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan  

2.2.14 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Struktur kepemilikan yang dimiliki oleh pihak luar biasanya mempunyai 

presentase kepemilikan lebih dari 50 persen sehingga pemilik dari luar atau 
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eksternal mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi atau memegang kendali atas 

kondisi dan hasil kerja perusahaan. Karena ada kekuatan dari pihak luar itulah 

manajemen dituntut untuk bekerja dengan maksimal dan sebaik mungkin dan 

akhirnya berkaitan dengan melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu. 

Karena apabila manajemen bekerja dengan baik pihak luar akan mendukung, 

apabila manajemen bekerja dengan buruk pihak luar akan mengadakan pemilihan 

manajamen baru. Apabila perusahaan ini dimiliki lebih dari 50 persennya oleh 

pihak luar maka kekuasaan yang dimiliki semakin besar terhadap pihak agen 

maka akan memunculkan agency problem. 

Pada penelitian (Suci, 2015) dan (I Made dan Ni Gusti, 2016) mendukung 

bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan.  
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Tabel 2.1 

 Matriks Penelitian Terdahulu 
 

 
Sumber: data diolah 

 

Keterangan : 

X1 = Debt to Equity Ratio, X2 = Profitabilitas, X3 = Ukuran Perusahaan, X4 = 

Ukuran KAP, X5 = Likuiditas, X6 = Struktur Kepemilikan, PA = Pergantian 

Auditor, LV = Leverge, KM = Kepemilikan Manajerial, KA = Komite Audit,  

MB = Manajemen Laba, AD = Audit Delay, DD = Pendapat Auditor, KE = 

Kepemilikan Eksternal, SI = Sektor Industri, UP = Umur Perusahaan, ATKP = 

Akhir Tahun Keuangan Perusahaan. 

B = Berpengaruh, TB = Tidak berpengaruh, S  = Signifikan, TS = Tidak 

signifikan 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian teoritis dan uraian penelitian terdahulu, peneliti 

menggambarkan hubungan antara debt to equity ratio, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, likuiditas dan struktur kepemilikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan dengan membangun kerangka penelitian sebagai 

berikut: 

 

  

  

  

      

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dapat digunakan oleh peneliti yaitu : 

H1: Debt to equity ratio berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Ukuran KAP  (X4) 

Ketepatwaktuan Penyampaian 

Laporan Keuangan(Y) 

Ukuran Perusahaan  (X3) 

Profitabilitas (X2) 

Debt to Equity Ratio  (X1) 

Likuiditas (X5) 

Struktur Kepemilikan (X6) 

H1 

 H2 

 
H3 

 H4 

 H5 

 
H6 
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H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

H4: Ukuran KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

H5: Likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

H6: Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

 

 

 


