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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada sub bab ini dijelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang akan dijadikan acuan disertakan dengan persamaan dan perbedaan 

antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini untuk mendukung penelitian ini. 

1. Hoang Thi Viet Ha, Dang Ngoc Hung, dan Nguyen Thi Thanh Phoung 

(2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari consolidated 

financial reports, ukuran KAP, profitabilitas (ROA), dan ukuran perusahaan (SIZE) 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sampel penelitian ini adalah dua 

ratus empat belas perusahaan yang terdaftar di pasar sahan Vietnam pada periode 

2012-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa consolidated financial reports, ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan: 

a. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi 

logistik. 

b. Variabel independen yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA. 
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Perbedaan: 

a. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah dua ratus empat belas 

perusahaan yang terdaftar di pasar saham Vietnam, sedangkan peneliti 

saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di BEI. 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah periode 2012-

2016, sedangkan peneliti saat ini menggunakan tahun 2014-2017. 

2. Muhammad Rivandi dan Maria Magdalena Gea (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sampel perusahaan 

pada penelitian perusahaan perbankan pusat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Model Analisis yang digunakan 

adalah model regresi berganda. Berdasarkan hipotesis hasil pengujian bahwa 

kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan manjerial, 

komisaris independen, dan komite audit. 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

perbankan pusat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel Perusahaan 
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Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan penelitia terdahulu adalah 2009-2016, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 

c. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis 

regresi berganda. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan teknik 

analisis regresi logistik. 

d. Teknik pengambilan sampel oleh peneliti terdahulu adalah purposive 

sampling. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan semua sampel yang 

ada. 

3. Antony Barus dan Norita (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas, 

leverege dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu Penyajian laporan 

keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-

2015 secara parsial dan simultan. Terdapat 12 perusahaan yang sesuai dengan 

kriteria sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan variabel 

likuiditas (Current Ratio), leverege (Debt to Equity Ratio), dan ukuran perusahaan 

(Total Aktiva) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyajian 

laporan keuangan. Secara parsial likuiditas (CR) dan leverege (DER) berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan, sedangkan ukuran perusahaan (Total Aktiva) 
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berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyajian 

laporan keuangan. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu rasio leverege yang dihitung 

menggunakan DER. 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel Perusahaan 

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2011-2015, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 

c. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah regresi 

data panel, sedangkan peneliti saat ini menggunakan teknik analisis 

regresi logistik. 

4. Mega Arista Dewayani1, Moh. Al Amin, dan Veni Soraya Dewi (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

struktur kepemilikan, profitabilitas, leverege, likuiditas, reputasi KAP, dan 

penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2016. Metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling 
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untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai kriteria. Total sampel 

penelitian ini sebanyak 26 perusahaan. Pengujian hipotesis penelitian ini 

menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

reputasi KAP dan leverege berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, 

profitabilitas, likuiditas dan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu rasio leverege yang dihitung 

menggunakan DER dan rasio profitabilitas yang dihitung menggunakan 

ROA 

b. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan regresi 

logistik. 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan peneliti 

saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2011-2016, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 
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c. Teknik pengambilan sampel oleh peneliti terdahulu adalah purposive 

sampling. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan semua sampel yang 

ada. 

5. Effendi Probokusumo, Supri Wahyudi Utomo, dan Elva Nuraina 

(2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, 

solvabilitas dan size perusahaan terhadap ketepatan waktu (timeliness) pelaporan 

keuangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam BEI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik 

pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Populasi sample sebanyak 

37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

6 tahun. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

logistic dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistik versi 20. Hasil 

menunjukkan bahwa profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan secara 

parsial maupun simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu rasio profitabilitas yang 

dihitung menggunakan ROA. 

b. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 
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Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan peneliti 

saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2011-2016, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 

c. Teknik pengambilan sampel oleh peneliti terdahulu adalah purposive 

sampling. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan semua sampel yang 

ada. 

6. Randi Hermawan Bulo, M. Yasser Arafat, dan Ratna Anggraini 

(2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 

governance yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

umur perusahaan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian 

ini merupakan uji empiris yang menggunakan teknik purposive sampling dalam 

koleksi data. Data dikumpulkan menggunakan data sekunder 28 dari perusahaan 

pertambangan tercatat di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. Analisis data 

menggunakan banyak regresi dengan program SPSS versi 16.00 untuk windows. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan ada pengaruh antara kepemilikan 

institusional dan umur perusahaan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan 
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tidak ada pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan digunakan yaitu kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan 

peneliti saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, 

dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2010-2012, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 

c. Teknik pengambilan sampel oleh peneliti terdahulu adalah purposive 

sampling. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan semua sampel yang 

ada. 

7. Lailah Fujianti (2016)  

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana peranan struktur GCG dalam 

mengawasi dan menekan timeliness reporting dalam penyajian laporan keuangan 

dan apakah ada perbedaan reaksi pasar antara perusahaan yang memenuhi 

timeliness reporting dangan yang tidak. Sampel penelitian berjumlah 98 perusahaan 

dengan teknik analisis data regresi logistik dan independen t test. Hasil penelitian 
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menunjukkan struktur kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan 

komite audit memegang peranan dalam pemenuhan timeliness reporting sedangkan 

struktur kepemilikan manajemen dan dewan komisaris tidak. Lebih lanjut hasil 

penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan reaksi pasar atas perusahaan 

memenuhi timeliness reporting dengan yang tidak. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, 

komisaris independen, dan komite audit. 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan peneliti 

saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2012, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 

8. Evi Citra Wahyuni, Fefri Indra Arza, dan Nora Susanti (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Profitabilitas 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. (2) Untuk mengetahui pengaruh 

Solvabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. (3) Untuk mengetahui 

pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaopran keuangan. (4) 

Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan 
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keuangan. (5) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Profitabilitas, 

Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Auditor terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh 

perusahaan Real estate and Property yang ada di BAPEPAM. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 21 perusahaan pada empat periode dari tahun 2010, 

2011, 2012, 2013 sehingga didapatkan jumlah sampel (n) sebanyak 21 x 4 = 84 

sampel. Hasil penelitian data dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh 

Hasil pengujian dengan regresi logistik menunjukkan bukti empiris bahwa 

Profitabilitas (ROA), DER dan Ukuran Perusahaan dan Kualitas Auditor tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas yang diukur 

menggunakan ROA 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan 

peneliti saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, 

dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2010-2013, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 
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9. Siti Fatimah, Ethika, dan Yunilma (2015)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan, dewan 

independen, perusahaan ukuran, profitabilitas, dan umur perusahaan untuk 

ketepatan waktu pelaporan keuangan di perusahaan perbankan terdaftar di Bursa 

Efek. Sampel dari penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan pada tahun 

2009-2013. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Jumlah 

sampel itu memenuhi kriteria 105 perusahaan. Hipotesis diuji menggunakan regresi 

logistic analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, dewan 

independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan tentang 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Persamaan :  

a. Variabel independen yang digunakan yaitu komisaris independen dan 

rasio profitabilitas yang dihitung menggunakan ROA. 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 

Perbedaan : 

a. sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan peneliti 

saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2009-2013, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 

10. Astri dan Amir (2015) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme 

Corporate Governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Mekanisme 

Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kepemilikan 

manajerial, komite audit dan komisaris independen. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2013. Jumlah sampel 44 perusahaan yang ditentukan berdasarkan purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dengan 

program SPSS versi 16.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur 

kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen berpengaruh tidak 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, 

komite audit, dan komisaris independen. 

b. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan 
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peneliti saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, 

dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2010-2013, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 

11. Risky Amelia (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 

governance yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, dan ukuran dewan direksi, 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dengan 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan rasio leverege sebagai variabel kontrol.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2010 secara 

berturut-turut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 136 

sampel yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, 

komite audit, dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga 

menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk kepemilikan 

institusional dan kualitas audit terbukti tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
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penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan 

bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dipengaruhi 

oleh kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan ukuran 

dewan direksi. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu ketepatan waktu pelaporan 

keuangan 

b. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, 

komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. 

c. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis dan sumber data 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung kepada 

perusahaan yang dimaksud melainkan diperoleh melalui Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Perbedaan : 

a. sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan peneliti 

saat ini menggunakan sampel Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2007-2010, 

sedangkan peneliti saat ini periode sampel yang digunakan adalah 2014-

2017. 
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Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

No. Peneliti Tahun 
Variabel 

Dependen 

Variabel Independen 

Analisis 

Rasio 

Keuangan 

Mekanisme Good 

Corporate Governanace 

ROA DER KI KM KINS KOA 

1. Hoang Thi 

Viet Ha, 

Dang Ngoc 

Hung, dan 

Nguyen Thi 

Thanh 

Phoung 

2018 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

S S     

2. Muhammad 

Rivandi dan 

Maria 

Magdalena 

Gea 

2018   TBS S  S 

3. Antony Barus 

dan Norita 

2017  TS     

4. Mega Arista 

Dewayani1, 

Moh. Al 

Amin, dan 

Veni Soraya 

Dewi 

2017 TS S     

5. Effendi 

Probokusumo

, Supri 

Wahyudi 

Utomo, dan 

Elva Nuraina 

2017 TS      

6. Randi 

Hermawan 

Bulo, M. 

Yasser 

Arafat, dan 

Ratna 

Anggraini 

2016    TS S  

7. Lailah 

Fujianti 

2016   S TS S S 
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Keterangan : 

S : Signifikan 

S- : Signifikan Negatif 

TS : Tidak Signifikan 

2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini antara lain : 

2.2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan yang dikembangakan oleh Jensen dan Mecking (1976) 

menjelaskan bahwa teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak 

yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat 

dalam kkontrak. Pemilik atau principal adalah pihak yang melakukan evaluasi 

terhadap informasi dan agen adalah pihak yang menjalankan kegiatan manajemen 

dan mengambil keputusan (Siti, 2015). 

Informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan banyak diketahui 

manajer daripada pemilik (pemegang saham). Kewajiban manajer untuk 

memberikan informasi tentang keadaan perusahaan (laporan akuntansi) kepada 

8. Evi Citra 

Wahyuni, 

Fefri Indra 

Arza, dan 

Nora Susanti 

2015 TS      

9. Siti Fatimah, 

Ethika, 

Yunilma 

2015 TS  TS    

10. Astrini dan 

Amir 

2015      TS 

11. Risky Amelia 2013   S- S TS S 
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pemilik (Muhammad, 2018). Laporan akuntansi berupa laporan keuangan yang 

memang dimaksud untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen 

perusahaan sendiri. Informasi akuntansi ini penting bagi pengguna eksternal 

(pemegang saham) terutama kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya, namun pengguna internal (para manajemen) memili kontak 

langsung dengan entitas atau perusahaanya dan mengetahui peristiwa-peristiwa 

signifikan yang terjadi sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi 

akuntansi tidak sebesar pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetris informasi dan 

mencegah adanya konflik keagenan, maka menjadi kewajiban bagi pihak 

manajemen untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. (Nurmiati, 

2016). 

2.2.2 Teori Sinyal (Signalling theory) 

Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori 

sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan 

sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Sinyal berupa informasi mengenai 

apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan 

informasi sebagai sinyal kepada investor (Nurmiati, 2016). 

Perusahaan yang berkualitas baik nantinya akan memberi sinyal dengan 

cara menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu, hal ini tidak bisa 

ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk karena perusahaan berkualitas buruk 

akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. 
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Pada penelitian ini sinyal yang diberikan oleh perusahaan yang berkualitas baik 

dianggap sebagai berita baik (good news) sedangkan sinyal yang diberikan oleh 

perusahaan yang berkualitas buruk dianggap sebagai berita buruk (bad news) 

(Riswan, 2015).  

2.2.3 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Timeliness) 

Menurut PSAK (Revisi 2017) bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan sutau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat 

bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan 

kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. 

Ketepatan penyampaian waktu pelaporan keuangan menjadi penting bagi 

pasar modal. Para investor memerlukan informasi yang sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan untuk mengurangii penyebaran informasi keuangan asimetris dan 

untuk pertumbuhan investasi masyarakat. Penundaan yang tidak semestinya dalam 

merilis laporan keuangan menghasilkan inefficiency pasar lebih besar, yang 

mengurangi relevasi dokumen dan kandungan informasinya dan meningkatkan 

ketidakpastian terkait keputusan investasi. 

Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai waktu 

yang sudah ditetapkan dilaporkan Lembaga pemerintah Otoritas Jasa Keuangan 

berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.29 (2016) 

pasal 7 sehingga menjadi kewajiban perusahaan publik wajib menaati peraturan 

yang telah dikeluarkan pemerintah republik indonesia (Muhammad, 2018). 
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 Pasar modal di Indonesia memandang ketepatan waktu pelaporan keuangan 

sebagai suatu hal yang penting, sehingga keterlambatan dalam pelaporan keuangan 

oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu  

pealnggaran terhadapt prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Ketepatan 

waktu juga turut mendukung kinerja pasar yang efisien dan cepat serta mengurangi 

kebocoran dan rumor di pasar saham. Selama ini untuk menimbulkan efek jera bagi 

emiten yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya, di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) mengenai sanksi secara berjenjang. Sanksi yang diberikan mulai dari 

peringatan tertulis, kemudian denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah), sampai yang paling berat dengan Pemberhentian Sementara 

Perdagangan Efek Perusahaan (suspense) di Bursa. Persaturan tersebut termuat 

dalam keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004, 

mengenai sanksi. Khusus nagi perusahan yang tercatat yang terlambat 

menyampaikan laoran keuangan sebagaimana yang dimkasud dalam ketentuan 

nomor III.1.6 mengenai batas waktu penyampaian laporankeuangan. Peraturan 

nomor I-E tentang kewajiban penyampaian laporan dikenakan sanksi. (Nurmiati, 

2016). 

2.2.4 Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari 

kegiatan bisnis yang dilakukannya. Profitabilitas dapat digunakan sebagai 

informasi bagi pemegang saham untuk melihat keuntungan yang benar-benar 

diterima dalam dalam bentuk dividen. Investor mmenggunakan rasio profitabilitas 

untuk memprediksi seberapa besar perubahan nilai atas saham yang dimilki. 
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Kreditor menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman bagi kreditor (Mufqi, 

2015) 

Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dan aset yang 

digunakan untuk menghasilkan laba. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Berdasarkan 

kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukaan hasil analisis sejumlah 

rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari 

operasi perusahaan. analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, 

aset, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari 

keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi 

perusahaan (Evi, 2015). 

2.2.5 Leverege 

Leverege merupakan rasio yang mengukur tingkat investasi (aset) 

perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Rasio leverege mengacu 

pada seberapa jauh suatu perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiayai 

aset perusahaan atau juga dapat disebut sebagai perbandingan total hutang dengan 

total aset, dan menunjukkan berapa bagian aset yang digunakan untuk menjamin 

hutang (Tri, 2015) 

Leverege timbul ketika perusahaan dalam kegiatan operasionalnya 

menggunakna aset dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu aset tetap 
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yang menimbulkan biaya penyusutan dan utang yang menimbulkan bunga (Antony, 

2017). Semakin besar rasio ini semakin tidak menguntungkan bagi para kreditur, 

karena jaminan modal pemilik terhadap modal semakin kecil. Rasio diatas 100% 

sangat berbahaya bagi kreditur karena jumlah utang lebih besar daripada modal 

pemilik, walaupun terdapat kemungkinan terbayarnya hutang dengan 

menggunakan laba operasi perusahaan yang ada (Aprianti, 2017). 

2.2.6 Kepemilikan Manajerial 

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam minimum konflik keangenan 

adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. 

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham yang juga sebagai pemilik 

perusahaan yang mempunyai tugas dan wewenang serta aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan pada perusahaan (dewan komisaris dan dewan direksi) dan 

juga kepemilikan manjerial merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar 

pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. 

Kepemilikan manajerial sangat penting karena terkait dengan pengendalian 

operasional perusahaan yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan 

keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang 

mereka kelola (Muhammad, 2018). Kepemilikan manajerial akan membantu 

penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dengan mensejajarkan 

kepentingan manajemen dengan pemegang saham sehingga akan mendorong 

mereka untuk meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan profit yang optimal 

karena para manajer juga memiliki sebagian saham perusahaan (Randi, 2016). 
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2.2.7 Komisaris Independen 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 (2014) Dewan 

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar 

emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris 

independen. Komisaris independen diharapkan sebagai pengawasan dan penasehat 

direksi atas nama pemegang saham. Komisaris independen dapat bertindak sebagai 

penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan 

mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan nasihat kepada manajemen 

serta meninjau praktik pelaporan keuangan (Randi, 2016). 

 Dewan komisaris independen wajib melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnnya secara objektif dan bebas dari tekanan pihak lain. Konflik agensi dapat 

disebabkan oleh hubungan keagenan antara pihak manajemen dan pemangku 

kepentingan, sehingga komisaris independen dibutuhkan untuk mengendalikan dan 

memantau perilaku manajemen agat mendorong manajemen untuk tidak melakukan 

kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan (I Gusti, 2014). 

2.2.8 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai besarnya persentase saham 

yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar 

mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media 

massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau 

masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh 

dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan 

sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan.  
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Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme 

Corporate Governance yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor 

manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai 

pihak yang memonitor manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional 

umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan 

manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. 

2.2.9 Komite Audit 

Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang 

tanggung jawabnya termaasuk membantu auditor tetap independen terhadap 

manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga sampai lima atau tujuh 

direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. 

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses 

pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan dengan memastikan bahwa: 1) laporan keuangan disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 2) struktur pengendalian 

internal perusahaan dilakukan dengan baik, 3) pelaksanaan audit internal maupun 

eksternal dilakukan sesuai standart audit yang berlaku, dan 4) proses kelanjutan 

penemuan hasil audit yang dikerjakan oleh manajemen (Muhammad, 2018). 

2.2.10 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan dapat terus berkembang, dan mempunyai peluang bertahan hidup dalam 
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jangka yang Panjang. Perusahaan sebagai agen memiliki kepentingan untuk segera 

menyampaikan informasi (sinyal) bahwa mengalami profit kepada publik, karena 

profit merupakan harapan bagi publik selaku pemangku kepentingan. 

Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin tinggi tingkat efisiensi 

dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga perusahaan 

yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih tepat waktu dalam melaporkan 

laporan keuangan, dimana profitabilitas yang tinggi merupakan berita bagus (sinyal 

baik) yang dimiliki perusahaan untuk disampaikan kepada publik. 

2.2.11 Pengaruh Leverege terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Leverege atau rasio hutang yang biasa dikenal merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal 

dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan 

dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai 

aktiva tetap dengan modal yang ada. Sebaiknya komposisi modal harus lebih besar 

dari hutang. Semakin tinggi rasio leverege mengasumsikan bahwa semakin tinggi 

pula proporsi hutang yang dimiliki perusahaan. 

Adanya kepemilikan hutang yang banyak oleh perusahaan dinilai bahwa 

perusahaan tersebut masih mendapatkan banyak kepercayaan dari publik 

khususnya pihak pembiayaan karena mampu memperoleh hutang yang banyak, 

selain itu dengan adanya hutang yang tinggi perusahaan juga memiliki asset yang 

banyak sehingga mampu menjalankan usahanya. Hal ini mendorong perusahaan 

untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu, karena ingin 

segera memberikan sinyal yang baik kepada publik bahwa kepercayaan pihak 
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pembiayaan kepada perusahaan masih tinggi dan perusahaan memiliki asset yang 

besar untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan kewajiban yang ada bahwa 

perusahaan sebagai agen harus tepat waktu dalam menyampaikan informasi yang 

dimilikinya kepada publik selaku principal supaya dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

2.2.12 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong mereka untuk 

meningkatkan usaha-usaha (kinerja) untuk meninghasilkan profit yang maksimal 

untuk kepentinganpemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri, serta nilai 

perusahaan dengan kinerja yang baik cenderung menyampaikan laporan 

keuangannya sesuai waktu penyampaian laporan, hal tersebut merupakan berita 

baik yang akan menjadikan suatu nilai tambah bagi perusahaan. 

Struktur kepemilikan manajerial ini banyak berada dalam dewan direksi dan 

dewan komisaris sehingga manajer akan leluasa dalam mengatur melakukan 

metode akuntansi. Semain banyak kepemilikan manajerial maka semakin tepat 

waktu melaporkan laporan keuangan, karena fungsi pengawasan semakin baik 

tentang kinerja manajemen perusahaan. Pengawasan yang dilakukan memberikan 

keefektifan dalam memberikan pelaporan tepat waktu dan juga mereka memilik 

kepentingan atas portofolio saham yang mereka milika dalam perusahaan tersebut 

untukmengambil keputusan agar investasi dan hak yang mereka dapatkan dari 

kepemilikan saham di perusahaan maksimal keuntungannya. 
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2.2.13 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Peran dan tugas dari komisaris independen dalam suatu perusahaan, yaitu 

sebagai pihak yang mewakili kepentingan atau hak-hak dari para pemegang saham 

minoritas, yang memiliki tugas salah satunya yaitu mengawasi kinerja pihak 

manajemen dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktek-

praktek transparansi, disclosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan 

menurut ketentuan yang berlaku. 

Adanya dewan komisaris independen dengan presentase yang tinggi dalam 

perusahaan diindikasikan dapat mengawasi perilaku oportunistik manajemen, 

meningkatkan kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan dan mengurangi 

manfaat dari penyembunyian informasi dan mempengaruhi adanya ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

2.2.14 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Kepemilikan Institusional menemukan adanya bukti yang menyatakan 

bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan dapat membatasi perilaku para 

manajer. Kepemilikan institusional tidak terlalu banyak terlibat dengan urusan 

bisnis perusahaan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu informasi tentang kondisi 

perusahaan terutama yang berhubungan untuk mengetahui tingkat pengembalian 

atas investasi mereka. Untuk mengevaluasi pilihan portofolio mereka, investor 

institusional membutuhkan informasi akuntansi yang andal. 
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Kepemilikan institusional mempunyai kekuatan untuk menuntut dan 

mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan 

segera karena kepemilikan institusional dapat menggunakan hak suaranya untuk 

mempengaruhi keputusan manajemen sehingga ekternal atau pihak luar institusi 

tersebut dapat mengetahui atau menganalisa lebih dini portofolio investasi mereka 

untuk pengambilan keputusan ekonomi apakah menambah investasi atau bahkan 

mengurangi investasi di perusahaan tersebut. 

2.2.15 Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan 

Komite audit berkaitan dengan kualitas dan penerbitan laporan keuangan, 

oleh karena itu komite audit harus independen dari manajemen agar mampu 

melakukan pemantauan yang efektif. Komite audit yang independen dapat menekan 

perilaku oportunistik manajemen. Tanggung jawab komite audit dalam mengkaji 

hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal 

dan auditor independen. 

Peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi 

laporan keuangan dan memastikan agar standart dan kebijaksanaan keuangan yang 

berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan 

standar dan kebijaksanaan tersebut dan memeriksa pakah sudah konsisten dengan 

informasi lain. Komite audit memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan 

kuangan yang salah satunya ditunjukkan dengan penyampain laporan keuangan 

secara tepat waktu. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini memfokuskan pada analisis rasio keuangan dan mekanisme 

Good Corporate Governance pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel 

pertama adalah profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba, sehingga semakin besar perusahaan dapat menghasilkan profit 

makan semakin cepat pula perusahaan menyampaikan laporan keuangannya agar 

investor dapat semakin cepat mengambil keputusan. Variabel kedua adalah 

leverege, rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang, sehingga perusahaan yang memiliki rasio leverege yang 

kecil dianggap lebih baik dan mendorong ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangannya. Variabel ketiga adalah kepemilikan manajerial, dimana sebagian 

saham perusahaan dimiliki oleh manajer sehingga proporsi kepemilikan manajerial 

yang besar pada suatu perusahaan akan cenderung tepat waktu dalam penyajian 

laporan keuangannya. Variabel keempat adalah Komisaris independen, merupakan 

anggota dewan komisaris dari luar perusahaan untuk meninjau kebijakan dan 

praktek pelaporan keuangan sehingga meningkatkan suatu nilai perusahaan dengan 

kinerja yang baik akan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Variabel kelima adalah kepemillikan institusional, merupakan 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional sehingga untuk 

pengambilan keputusan pihak institusi dapat menuntut untuk menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu. Variabel keenam adalah komite audit, 

membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan untuk 
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meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan salah satunya menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Keterangan : 

Kerangka pemikiran diatas, menjelaskan hubungan antara rasio 

profitabilitas, rasio leverege, kepemilikan manajerial, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, dam komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Profitabilitas 

Leverege 

Kepemilikan 

Manajerial 

Komisaris 

Independen 

Kepemilikan 

Institusional 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 
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Rasio 

Keuangan 
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Good 
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H1  : Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. 

H2 : Leverege (DER) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017 

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-

2017. 

H4 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. 

H5 : Kepemilikan Instutisional berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-

2017. 

H6 : Komite Audit berpengaruh terhdap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada  Perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdafatar di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2014-

2017


