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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian didasarkan pada hasil dari penelitian sebelumnya mengenai 

topik pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 

1. Penelitian Hoang Thi Viet Ha, Dang Ngoc Hung, Nguyen Thi 

T.P(2018) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh profitabilitas, ukuran 

kantor audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan yang ada di Vietnam. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh profitabilitas, ukuran kantor 

audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan yang ada di Vietnam. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di pasar saham Vietnam pada 

periode 2012 – 2016 dengan menggunakan metode GLS. Jumlah populasi dari 

penelitian ini adalah dari panel data dengan 1070 pengamatan, di 214 perusahaan. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.  
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b. Ukuran KAP berpengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.  

c. Ukuran perusahaan berpengaruh yang signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan.  

d. Leverage berpengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, 

leverage, dan profitabilitas 

c. Periode dalam penelitian ini dan penelitian sekarang yaitu 2012 – 2016 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:  

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabelindependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ukuran KAP. 

b. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang terdaftar di pasar saham Vietnamsedangkan perusahaan yang 

digunakan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan sub sektor 

hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di BEI. 
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2. Penelitian Kharisma Dwi C.S,  Muhammad Azhari, Andrieta 

Shintia D. (2016) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh profitabilitas, 

leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan pengungkapan 

laporan keuangan pada perusahaan sub sektor properti dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan terhadap ketepatan pengungkapan laporan keuangan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor properti dan 

real estateyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Teknik 

analisis yang digunakan adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data panel serta uji t dan uji F. Data panel merupakan gabungan 

dari data time series dan cross section. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil 

yaitu sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

b. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

c. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

d. Leverage  berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 
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a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakanadalah ukuran perusahaan, 

leverage, dan profitabilitas. 

c. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkanvariabel independen dalam penelitian ini adalah 

likuiditas. 

b. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sub sektor properti dan real estate sedangkan dalam penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan 

pariwisata yang terdaftar di BEI. 

c. Periode dalam penelitian ini yaitu 2011 – 2014 sedangkan periode 

dalam penelitian sekarang yakni 2012 – 2016 

 

3. Penelitian I Made Dwi M. S dan Ni Gusti Putu Irawati (2016) 

Penelitian ini mengambil topik tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatanwaktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh debt to equity ratio, profitabilitas, kepemilikan institusional, pergantian 
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auditor dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013. Metode penelitian data 

menggunakan metode observasinonpartisipan, dengan menganalisis annual 

reportdan laporan keuangan audit yang didapatkan. Metode analisis datanya 

adalah analisis regresi logistik, dengan pengujian hipotesis dilakukan secara uji 

multivariate. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu sebagai berikut : 

a. Debt to Equity Ratio (leverage) berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

b. Pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

c. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

d. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

e. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Persamaan penelitan sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, dan kepemilikan institusional . 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 
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a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel independendalam penelitian ini adalah 

pergantian auditor. 

b. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan dalam penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata 

yang terdaftar di BEI. 

c. Periode penelitian ini yaitu 2011 – 2013 sedangkan dalam penelitian 

sekarang yakni 2012 – 2016.  

 

4. Penelitian Sarwono Budiyanto dan Elma Muncar Aditya (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang dampak faktor-faktor yang 

memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional, kualitas auditor, dan pergantian auditorterhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan food and beverages yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2012 sebanyak 46 data sampel. Pengujian penelitian ini menggunakan 

analisis regresi logistic. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu sebagai 

berikut: 

a. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 
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b. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

c. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

d. Kualitas Auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

e. Pergantian auditberpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan.  

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan institusional. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:  

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

adalahkualitas audit dan pergantian auditor. 

b. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalahfood and 

beverages sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di 

BEI. 
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c. Periode dalam penelitian ini yaitu 2010 – 2012sedangkan periode  

dalam penelitian sekarang yakni 2012 – 2016.  

 

5. Penelitian Rakhmi Ridhawati Fitriadi (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh profitabilitas, opini 

audit, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, opini 

audit, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 30 perusahaan property yang 

memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2008 sampai 2009. Pengujian 

penelitian ini menggunakan pengujian dengan regresi logistik. Berdasarkan 

penelitian ini diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:  

a. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

b. Opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 
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b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage,profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

adalah opini audit. 

b. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

properti sedangkan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan sub 

sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di BEI. 

c. Periode dalam penelitian ini yaitu 2008 – 2012sedangkan dalam 

penelitian sekarang yakni 2012 – 2016. 

 

6. Penelitian Suci Hastutik (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan opini audit terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan, dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

bergerak pada sektor jasa keuangan yang telah go public dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2011, 2012 dan 2013. Pengujian penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian ini 
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diperoleh hasil yaitu sebagai berikut: Semua variabel yang ada berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas,ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan institusional. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:  

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

adalah likuiditasdan opini audit. 

b. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang bergerak pada sektor jasa keuangan yang telah go public dan 

terdaftar di BEI sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di 

BEI. 

c. Periode dalam penelitian ini yaitu 2011 – 2013 sedangkan dalam 

penelitian sekarang yakni 2012 – 2016.  

 

7. Penelitian Urvan Maulana Mufqi (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh debt to equity ratio, 

profitabilitas, kepemilikan institusional, kualitas auditor, dan ukuran perusahaan 
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terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan food and 

baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio, profitabilitas, 

kepemilikan pihak luar, kualitas auditor, dan ukuran perusahaan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan food and baverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Sampel dalam penelitian 

adalah perusahaan food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

antara 2010 sampaia 2013. Penelitian ini menggunakan metoda purposive 

sampling. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:  

a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

b. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

c. Kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

d. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan institusional. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 
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a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan,leverage,profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel independen dalam penelitianini adalah 

kualitas auditor. 

b. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

food and baverage sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di 

BEI. 

c. Periode dalam penelitian ini yaitu 2010 – 2013 sedangkan dalam 

penelitian sekarang yakni 2012 – 2016. 

 

8. Penelitian I Gede Ari P.P dan I wayan Ramantha  (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh profitabilitas, umur 

perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit 

pada ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, 

kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit pada 

ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa 

Effek Indonesia yang terdiri dari 78 perusahaan. Penelitian  ini  menggunakan  

teknik  analisis  regresi berganda. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

b. Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

c. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan.  

d. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

e. Komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan 

kepemilikan institusional. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

adalah umur perusahaan, komisaris independen dan komite audit. 

b. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan perusahaan 

sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di BEI. 
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c. Periode dalam penelitian ini yaitu 2011 – 2013 sedangkan dalam 

penelitian sekarang yakni 2012 – 2016. 

 

9. Penelitian Sofia Prima Dewi dan Jusia  (2013) 

Penelitian ini mengambil topik tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan 

real estate dan property yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh pengaruh profitabilitas, opini audit, ukuran KAP, dan 

ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan real estate dan property 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008-2010. Penelitian  ini  

menggunakan  metode purposive sampling. Berdasarkan penelitian ini diperoleh 

hasil yaitu sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

b. Opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

c. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan 

keuangan.  

d. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 
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a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

c. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

adalah opini audit dan ukuran KAP. 

b. Penelitian ini menggunakan perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar yang terdaftar di BEI sedangkan dalam penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata 

yang terdaftar di BEI. 

c. Periode dalam penelitian ini yaitu 2008 – 2010 sedangkan dalam 

penelitian sekarang yakni 2012 – 2016. 

 

10. Penelitian Iyoha F.O  (2012) 

Penelitian ini mengambil topik tentang company attributes and the 

timeliness of financial reporting in Nigeria. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh pengaruh profitabilitas, ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, financial year end, keuangan industri, dan 

consolidation report terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan di Nigeria. Penelitian  
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ini  menggunakan  metode purposive sampling. Berdasarkan penelitian ini 

diperoleh hasil yaitu sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

b. Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan 

keuangan. 

c. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan. 

d. Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan. 

e. Financial year end berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan. 

f. Keuangan industri tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan. 

g. Consolidation report berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 
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a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

adalah ukuran KAP, umur perusahaan, financial year end, keuangan 

industri, dan consolidation report. 

b. Penelitian ini menggunakan perusahaan di Nigeria sedangkan dalam 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan sub sektor hotel, 

restoran, dan pariwisata yang terdaftar di BEI. 

c. Periode dalam penelitian ini yaitu 1999 – 2008sedangkan dalam 

penelitian sekarang yakni 2012 – 2016.  

 

11. Penelitian Izilin Mavis Ibadin, Famous Izedonmi, Peter Okoeguale 

Ibadin (2012) 

Penelitian ini mengambil topik tentang the association between 

selected corporate governance attributes, company attributes and timeliness of 

financial reporting in Nigeria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pengaruh profitabilitas, ukuran KAP, ukuran perusahaan, leverage, 

komisaris independen, dan audit delay terhadap ketepatan waktu laporan 

keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

di Nigeria sebanyak 118 perusahaan  yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange 

(NSE). Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi Ordinary Least Square 

(OLS). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu sebagai berikut: 
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a. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan 

keuangan. 

c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan. 

d. Leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan 

keuangan. 

e. Audit Delay berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan leverage. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan 

institusional sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah ukuran 

KAP dan audit delay. 

b. Penelitian ini menggunakan perusahaan di Nigeria sedangkan dalam 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan sub sektor hotel, 

restoran, dan pariwisata yang terdaftar di BEI. 
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c. Periode dalam penelitian ini yaitu 2010 – 2011 sedangkan dalam 

penelitian sekarang yakni 2012 – 2016 

 

Tabel 2.1 

Tabel Matriks Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu 

Keterangan : 

B  : Berpengaruh 

TB  : Tidak Berpengaruh 

B+   : Berpengaruh Positif 

B-  : Berpengaruh Negatif 

S  : Signifikan 

S-  : Signifikan Negatif 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan untuk 

mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah konsep 

dasar mengenai signaling theory (teori signal). 

 

2.2.1 Signaling Theory (Teori Signal) 

Jogiyanto  (2013), menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan  

sebagaisuatu pengumuman akan memberikansignalbagi investor dalam  

pengambilankeputusan investasi.Pengumuman yang mengandung nilai 

positifdiharapkandapat berdampak pada reaksi pasarpada waktu pengumuman 

tersebut  diterimaoleh pasar.Pada saat informasi diumumkan dan semua pelaku 

pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu diharuskan 

untuk menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal 

buruk (bad news). Apabila pengumuman informasi tersebut merupakan signal 

baik bagi para investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan 

saham. Teori sinyal berakar pada teori akuntansi pragmatic yang memusatkan 

perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai 

informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman 

yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini nantinya akan menentukan 

naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten yang melakukan pengumuman. 

Selain itu sinyal atau signaling juga merupakan tindakan manajemen 

perusahaan sebagai pihak yang mengetahui informasi internal perusahaan dan 

rencana dimasa depan secara lebih jelas dan akurat dibanding dengan investor 
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ataupun pihak eksternal. Sehingga, manajemen berkewajiban memberikan sinyal 

mengenai kondisi perusahaan kepada pihak luar yang membutuhkan. Sinyal 

mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat diberikan melalui laporan 

keuangan. Sinyal baik atau buruk dapat mempengaruhi harga saham di pasar. 

Maka, sinyal dari perusahaan sangat berguna untuk pengguna laporan keuangan 

dalam pengambilan keputusan.  

 

2.2.2 Ketepatan Waktu Laporan Keuangan 

Suwardjono (2011:170) menyatakan bahwa ketepatwaktuan 

(timeliness) merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat 

dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk 

mempengaruhi sebuah keputusan. Sedangkan laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka 

waktu tertentu (Sofyan, 2013). Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah 

rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yangtelah diaudit 

kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal 

penyerahan keBapepam-LK. Ketepatan waktu merupakan batasan penting pada 

publikasi laporan keuangan. Batas akhir penyampaian laporan keuangan yaitu 

kurang dari 90 hari (3 bulan) setelah akhir tahun. Penyajian laporan keuangan 

harus dilakukan secepatnya guna menjamin tersedianya informasi bagi para 

pemakai laporan keuangan. Ketepatan waktu diukur dengan variabel dummy, 

dimana kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu dan kategori 0 untuk 

perusahaan yang tidak tepat waktu. Perusahaan yang terlambat dalam 
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menyampaikan laporan keuangan akan diberikan sanksi administratif ataupun 

denda oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). 

2.2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan 

(Sofyan, 2013). Ukuran perusahaan dapat menunjukan seberapa besar informasi 

yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak 

managemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal maupun 

internal perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan melalui total aset yang 

dimiliki perusahaan, jumlah tenaga kerja, modal saham, jumlah penjualan dll. 

Semakin besar item-item tersebut maka semakin besar pula perusahaan. Sofia dan 

Jusia (2013) berpendapat bahwa ukuran perusahaan secara tidak langsung 

menentukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan rumus : 

 

 

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin cepat auditor mengaudit laporan 

keuangan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar biasanya memiliki staff 

akuntansi dan karyawan yang lebih profesional dibanding dengan perusahaan 

kecil. Staff atau karyawan profesional tersebut akan mengerjakan pekerjaan 

mereka lebih cepat sehingga auditor juga akan lebih cepat dalam mengaudit 

laporan keuangan. 

 

 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 
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2.2.4 LEVERAGE 

Sofyan (2013:306) menyatakan bahwa rasio leverage atau rasio 

solvabilitas adalah rasio yang digunakan untukmengukur sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggungperusahaan 

dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Rasio solvabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau 

kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.Perusahaan yang 

memiliki rasio leverage tinggi biasanya telat menyampaikan laporan keuangan 

karena utang yang ditanggung perusahaan lebih besar dibanding aset (modal) 

yang dimiliki. Rasio laverage menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Rasio leveragemerupakan perbandingan antara utang perusahaan dengan modal 

yang dimiliki. Apabila rasio leverage rendah, maka perusahaan tersebut dapat 

dikatakan baik. Karena modal atau aset yang dimiliki lebih besar dibanding utang 

perusahaan. 

 

2.2.5 Profitabilitas 

Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. 

Sofyan (2013:304) menyatakan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya. Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan 

LEVERAGE = 
𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 
 ×  𝟏𝟎𝟎% 
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untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaannya. Perusahaan dikatakan baik 

kinerjanya apabila menghasilkan profitabilitas (laba) yang tinggi. Sebaliknya jika 

profitabilitas rendah, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan buruk. 

Profitabilitas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur 

dari nilai total aset. Semakin besar rasio maka semakin baik.  

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang dikemukakan oleh Sofyan (2013:304-

305): 

 

 

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal 

pemilik. 

 

Angka ini menunjukkan berapa besar presentase pendapatan bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio semakin baik, karena 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba cukup tinggi. 

 

2.2.6 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah modal yang dimiliki oleh institusi 

atau lembaga (I.G.A. Pramana Putra dan I.W. Ramantha, 2015). Lembaga-

lembaga ini dapat berupa perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan 

dana pensiun, dll. Kepemilikan institusional atau pemilik dari pihak luar memiliki 

Return on Asset (ROA)= 
𝐋𝐚𝐛𝐚𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐀𝐬𝐞𝐭
× 100% 

Return on Investment (Return on Equity) = 
𝐋𝐚𝐛𝐚𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡

𝐑𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥(𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚)
 

Profit Margin = 
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧
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kemungkinan kecil terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Pemilik 

dari pihak luar atau pemegang saham berkepentingan untuk mengetahui tingkat 

pengembalian (rate of return) atas investasi mereka.  Struktur kepemilikan 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar biasanya mempunyai presentase 

kepemilikan lebih dari 50 persen sehingga pemilik perusahaan dari pihak luar 

mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kondisi dan hasil kinerja 

perusahaan (Suci, 2015).  Adapun dalam penelitian ini kepemilikan institusional 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Presentase kepemilikan institusional atau kepemilikan saham dari pihak luar 

diukur dari berapa besar saham yang dimiliki oleh pihak luar (institusi) dibanding 

dengan jumlah saham yang beredar pada perusahaan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

2.2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari aset yang 

dimiliki perusahaan, selain itu dapat dilihat dari faktor-faktor lain seperti jumlah 

tenaga kerja, jumlah penjualan, modal saham dll. Biasanya perusahaan besar dapat 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan 

perusahaan-perusahaan besar memiliki sumber daya yang baik, staff akuntansi 

yang profesional sehingga lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan. 

KI = 
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡𝐚𝐧
×  100% 
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Laporan keuangan perusahaan besar sangat dibutuhkan bagi para investor, 

investor akan cenderung memilih perusahaan besar yang mampu menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu karena dengan begitu dapat dipastikan 

perusahaan tersebut berkinerja baik. Kinerja yang baik merupakan good news bagi 

para investor. Oleh sebab itu perusahaan besar berada di bawah tekanan untuk 

mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya 

spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya.  

Penelitian mengenai hubungan ukuran perusahaan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan yang dilakukan olehHoang dkk (2018), Kharisma dkk 

(2016), I Made Dwi dan Ni Gusti (2016), Suci (2015), Urvan (2015), dan Iyoha, 

F.O (2012) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan 

berpengaruh  terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan besar 

yang memiliki sumber daya dan kinerja perusahaan yang baik, perusahaan 

tersebut akan lebih cepat atau tepat waktu dalam menyampaikan informasi 

keuangan. 

 

2.2.8 Pengaruh Leverage terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Rasio Leverage merupakan rasio solvabilitas yang digunakan dalam 

mengukur seberapa besar beban utang perusahaan dibanding aset yang dimiliki. 

Perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi, lebih tinggi pula 

keterlambatan dalam menyampaikan informasi keuangan. Perusahaan yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangan merupakan bad news, karena hal ini 
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menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan.Perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan akan cenderungtidak tepat waktu dalam 

penyampaian laporan keuangannya dibandingkanperusahaan yang tidak 

mengalami kesulitan keuangan.  

Penelitian mengenai hubungan leverageterhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Kharisma dkk (2016) dan I Made Dwi 

dan Ni Gusti (2016) menyatakan bahwa rasio leverage berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tingginya beban utang yang ditanggung 

perusahaan akan memperlambat perusahaan dalam melaporkan infomasi 

keuangannya.  

 

2.2.9 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Profitabilitas digunakan untuk mengukur 

keuntungan yang diperoleh bagi suatu perusahaan. Profitabilitas digunakan 

pemegang saham dalam mendapatkan informasi mengenai pembagian dividen, 

sedangkan investor menggunakan profitabilitas untuk memprediksi nilai saham 

saat ini. Semakin tinggi profitabilitas biasanya menunjukkan semakin baik kinerja 

perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung lebih tepat waktu dalam 

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. 

Tingginya profitabilitas perusahaan merupakan signal positif bagi para investor. 
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Investor akan memilih perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

dibanding dengan perusahaan yang profitabilitasnya rendah.  

Penelitian mengenai hubungan profitabilitas terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Hoang dkk (2018), Kharisma dkk 

(2016),I Made Dwi dan Ni Gusti (2016), Rakhmi (2015), Suci (2015), Urvan 

(2015), I Gede Ari  dan I Wayan R (2015), Sofia dan Jusia (2013), dan Iyoha, F.O 

(2012) menyatakan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap  

ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan maka semakin cepat dan tepat waktu perusahaan dalam 

menyampaikan informasi keuangan.  

 

2.2.10 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Kepemilikan institusional atau kepemilikan saham oleh pihak luar 

biasanya mempunyai presentase kepemilikan lebih dari 50 persen sehingga 

pemilik perusahaan dari pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam 

mempengaruhi kondisi dan hasil kinerja perusahaan. Dengan adanya kepemilikan 

pihak luar ini, akan mengubah pengelolaan perusahaan. Semula pengelolaan 

perusahaan berjalan sesuai dengan kehendak hati manajemen perusahaan 

kemudian menjadi perusahaan yang berjalan dengan pengawasan. Sehingga 

keleluasaan manajemen menjadi terbatas, dengan adanya pengawasan dari pihak 

luar manajemen semakin mendapatkan tekanan dimana pihak manajemen 

diharuskan untuk memberikan goodnews kepada para pemilik saham pihak luar. 
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Apabila kinerja pihak manajemen baik atau goodnews para pemegang saham akan 

mendukung keberadaan manjemen, namun apabila sebaliknya manajemen 

memberikan kinerja yang tidak baik atau badnews maka pihak pemegang saham 

akan mengadakan pemilihan manajemen baru ataupun dengan kekuatan pemilik 

saham dari pihak luar akan merubah manajemen.Sehingga untuk menunjukkan 

kinerja yang baik, manajemen diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja perusahaan dan perubahan posisi keuangan perusahaan 

kepada para pemilik perusahaan yang berasal dari pihak luar secara tepat waktu 

karena pemilik pihak luar membutuhkan informasi tersebut untuk pengambilan 

keputusan.  

Penelitian mengenai hubungan kepemilikan institusional terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan oleh I Made Dwi dan Ni 

Gusti (2016), Suci (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara 

signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Apabila 

persentase kepemilikannya tinggi, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan 

baik karena pemilik saham pihak luar mendapatkan informasi perusahaan secara 

tepat waktu, hal ini merupakan goodnews bagi para pemegang saham. 

 

2.3 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan penjelasan mengenai teori dasar perilaku keuangan dan 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian, maka 

dapat dibuat model kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

KerangkaPemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 

H1 :  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

H2 :  Leverage  berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

H3 :  Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

H4 :  Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 
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