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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 ini adalah beberapa peneliti terdahulu 

yang akan dijadikan acuan disertakan dengan persamaan dan perbedaan antara 

peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini untuk mendukung penelitian ini:   

1. Ariani Palupi, Suratno, dan Amilin (2017) 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh IFRS prediksi 

kebangkrutan. Sampel yang digunakan diperoleh jumlah objek sampel sesuai 

dengan kriteria tertentu adalah 25 perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. Teknik yang digunakan peneliti ini adalah 

metode purposive sampling. Variabel dependen yan digunakan adalah ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah 

konvergensi IFRS, prediksi kebangkrutan, komite audit, komisaris independen dan 

kualitas audit (Ariani, dkk. 2017). Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan 

bahwa konvergensi IFRS yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan tidak 

mempengaruhi timeliness. Penerapan IFRS tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyampaian laporan keuangan karena penerapan di Indonesia dinilai 

masih terlalu dini dan kesadaran yang tinggi akuntan untuk
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 melakuakan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu meskipun sedangkan 

berproses menyesuaikan dengan penerapan konvergensi IFRS . 

Persamaan : 

a. Variabel dependen yang diguanakan peneliti yaitu ketepatan waktu 

pelaporan keuangan.  

b. Variabel independen yang digunakan adalah Komite Audit. 

c. Sampel yang digunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan : 

a. Periode yang digunakan penelitian terdahulu 2012-2015, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan periode 2013-2017 

b. Teknik pengambilan sampel analisis yang digunakan peneliti terdahulu 

menggunakan purposive sampling sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan sampel jenuh 

2. Lailah Fujianti (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan good corporate goverance 

dalam mengawasi dan menekan timeliness reporting dalam penyajian laporan 

keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 98 perusahaan 

manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi logistic dan t test. 

Variabel dependennya timeliness reporting dan reaksi pasar, sedangkan variabel 

independennya yaitu struktur kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, 

dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit. Hasil dari 

penelitian ini yaitu menunjukkan struktur kepemilikan institusional, dewan 
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komisaris independen, dan komite audit memegang peranan dalam pemenuhan 

timeliness reporting, sedangkan struktur kepemilikan menejemen dan dewan 

komisaris tidak. Penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan reaksi pasar, atau 

timeliness reporting dengan yang tidak. 

Persamaan : 

a. Variabel  dependennya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

b. Persamaan Variabel independen menggunakan komite audit 

c. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi logistik 

Perbedaan : 

a. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan peneliti saat ini menggunakan 

perusahaan pertambangan 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2012, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan tahun 2013-2017 

3. Jovi Aryadi Joened, dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi (2016) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, 

komisaris independen, opini auditor, profitabilitas, dan reputasi auditor pada 

timeliness of finansial reporting. Sampel penelitian ini ada empat KAP yang 

berfaliasi dengan KAP Big Four di Indonesia dan purposive sampling. Teknik 

analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis linear berganda, dan 

pengujian hipotesis yaitu uji t (t-test). Variabel independennya yaitu debt to earning 

ratio, profitabilitas, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan opini audit. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris opini  auditor, teknik 
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analisi yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis linear berganda  dan 

pengujian hipotesis yaitu uji t (t-test). Variabel independen yang digunakan yaitu 

debt to earning ratio (DER) , profitabilitas, struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan, dan opini audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan 

komisaris, opini auditor, profitabilitas, dan reputasi audit berpengaruh negatif pada 

timeliness of financial reporting. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen menggunakan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 

b. Variabel independen menggunakan dewan komisaris  independen dan 

profitabilitas 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu ada enmpat perusahaan, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel dari perusahaan 

industri pertambangan yang terdaftar di BEI. 

b. Periode sampel yangdigunakan peneliti terdahulu adalah 2013-2016, 

sedangkan peneliti srkarang menggunakan periode 2013-2017 

c. Variabel independen peneliti terdahulu menggunakan ukuran dewan 

komisaris, komisaris independen, opini auditor, profitabilitas, dan 

reputasi auditor, sedangkan peneliti sekarang menggunakan leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, kepemilikan manajerial, 

dan dewan komisaris independen. 
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d. Teknik analisis yang digunakan peneliti terdahulu yaitu analisis 

berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi 

logistik. 

4. Paul Adejola Adebayo, Waidi Kareem Adebayi (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ketepatan waktu pada bank yang 

ada di Bursa Efek Nigeria. Sampel yang digunakan adalah 15 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Teknik analisis penelitian ini menggunakan 

analisis regresi ordinary lastsquare (OLS). Variabel dependen yang digunakan 

ketepetan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan variabel Independen 

yang digunakan yaitu ukuran bank, ukuran perusahaan, leverage. Hasil dari 

penelitian ini yaitu mengungkapan sebagian besar bank yang mematuhi peraturan 

yang meningkatan pelaporan keuangan secara tepat waktu. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen menggunakan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan sama yaitu leverage, Ukuran 

perusahaan. 

Perbedaan : 

1. Teknik analisis peneliti terdahulu mengunakan regresi OLS, sedangkan 

peneliti sekrang menggunakan regresi logistic & deskriptif 

2. Tahun yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan periode tahun 2013, 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan tahun 2013-2017 
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3. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Nigeria, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

5.  Saqer Sulaiman Yousef AL-Tahat (2015)  

Peneliti meneliti tentang ketepatan waktu laporan keuangan tahunan yang 

diterbitkan oleh perusahaan yan terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE) . penelitian 

ini menentukan hubungan antara ketepatan waktu dan atribut perusahaan. Analisa 

235 laporan tahun berakhir pada 31 Desember 2103. Variabel dependennya adalah 

ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel independennya ukuran 

perusahaan, pertumbuhan usia, leverage, ukuran perusahaan audit, dan status 

listing pasar. Hasil dari penelitian ini yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan setengah tahunan  mengacu pada lag. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen menggunakan ketepatan waktu laporan keuangan 

b. Variabel independen yang digunakan  yaitu leverage, Ukuran perusahaan. 

c. Teknik analisis menggunakan teknik analisis regresi 

Perbedaan : 

a. Sampel peneliti terdahulu menggunakan 235 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Amman , sedangan peneliti sekarang munggunakan perusahaan 

pertambanga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

b. Periode yang digunakan peneliti terdahulu yaitu 2013-2015, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan tahun 2013-2017 
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6. Komang Ratna Widyaswari,dan Ketut Alit Suardan (2014) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komite audit terhadap timeliness. 

Sampel yang digunakan ada seratus delapan puluh dua perusahaan go public yang 

tertera di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kriteria purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi logistik. Variabel 

independennya yaitu independensi komite audit, jumlah keanggotaan komite audit, 

frekuansi rapat komite, dan pengalaman komite audit, sedangkan variabel 

dependennya yaitu ketepatan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa karakteristik komite audit yang diukur dengan independensi 

komite audit, jumlah keanggotaan komite audit, frekuensi rapat komite, dan 

pengalaman komite . 

Persamaan : 

a. Variabel dependen ketepatan waktu pelaporan keuangan 

b. Variabel independen menggunakan komite audit 

c. Teknik analisis yang digunakan menggunakan regresi logistik 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan kriteria purposive 

sampling sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel jenuh 

b. Populasi dalam peneliti terdahulu menggunakan perusahaan go public yang 

terdaftar di BEI Tahun 2012, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017 
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7. Hassan Tazuk , dan  Zakiah Muhammadun Mohamed (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak efektivitas sistem informasi 

(AISE), dan struktur kepemilikan asing (FOS), pada laporan audit lag (ARL), dan 

menyelidiki peran moderasi Fos pada hubungan ini. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 97 perusahaan yang ada di malaysia. Teknik yang digunakan 

yaitu model regresi. Variabel dependennya yaitu ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan, sedangkan variabel independennya yaitu AISE, FOS,ARL. Hasil 

dari penelitian ini yaitu bukti empiris berkaitan dengan perusahaan ARL.  

Persamaan : 

a. Variabel dependen menggunakan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 

b. Teknik analisis yang digunakan peneliti terdahulu dan sekarang sama- sama 

menggunakan teknik analisis regresi 

Perbedaan : 

a. Variabel independen peneliti terdahulu menggunakan AISE,FOS,ARL, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan Leverage, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Kepemilikan Majanerial, Dewan Komisaris Independen dan 

Komite Audit. 

b. Periode yang digunakan peneliti terdahulu tahun 2013, sedangkan peneliti 

saat ini menggunakan tahun 2013-2017 

c. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan 97 perusahaan 

yang ada di Bursa Efek Malaysia, sedangkan peneliti saat ini menggunakan 

industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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8. Merlina Toding, dan Made Gede Wirakusuma (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan komite audit 

terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Sampel yang digunakan 

adalah Purposive sampling digunakan sebagai metode pengambilan sampel dan 

didapatkan jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan. Teknik yang digunakan 

penelitian ini adalah analisis linear berganda. Variabel dependen yang digunakan 

adalah ketepatan waktu leporan keuangan, sedangkan variabel independen yang 

dibunakan adalah leverage, profitabilitas, reputasi kantor akuntan publik, 

kepemilikan manajerial dan komite audit. Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan 

bahwa hipotesis mengenai pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 

ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan diterima. 

Persamaan :  

a. Variabel dependen yang digunakan yaitu ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

b. Variabel independen yang digunakan sama yaitu leverage, ukuran 

perusahaan profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit 

 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu melalui teknik purposive 

sampling sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel sensus 

b. Periode sampel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu tahun 2013-2015, 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan tahun 2013-2017. 
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c. Populasi peneliti terdahulu menggunakan 22 perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI, sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

d. Teknik analisis yang digunakan peneliti terdahulu yaitu linear berganda, 

sedangkan yang sekarang menggunakan regresi logistic. 

9. Asri Adika Widyawati dan Viska Angrraita (2013) 

Penelitian menggukan sampel laporan tahunan yang terdaftar di BEI. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan software microsoft excel dan 

stata 12.0. Variabel dependen yang digunakan adalah ketepatan waktu pelaporan 

keuangan, sedangkan variabel independennya yaitu konfergensi IFRS, 

Kompleksitas, dan profitabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan yang 

membentuk komite audit yang bertugas mereview laporan keuangan perusahaan 

dan mengevaluasi internal kontrol perusahaan memiliki tingkat manajemen laba 

yang lebih rendah dan kualitas laba yang lebih tinggi. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen menggunakan ketepatan waktu pelaporan keuangan 

b. Variabel independen menggunakan profitabilitas 

c. Sampel yang digunakan sama sama menggunakan perusahaan 

pertambangan  

Perbedaan : 

a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen konfergensi IFRS, 

Kompleksitas dan Profiabilitas 
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b. Peneliti sekarang menggukan variabel indeenden leverage, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, komite audit, dewan komisaris independen dan 

kepemilikan manajerial 

c. Periode yang digunakan peneliti terdahulu tahun 2013, sedangkan peneliti 

sekarang periode 2013-2017 

10. Praditya Syalfiar Sagita Fitriyani (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk meneliti apakah faktor-faktor  seperti 

reputasi auditor, berita baik/buruk, keadaan rugi yang dialami perusahaan, jumlah 

anak perusahaan, opini audit dan probabilitas perusahaan. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan penelitian ini yaitu purposive sampling. Teknik analisis 

yang digunakan peneliti ini adalah tiga cara uji signifikansi. Variabel dependen 

yang digunakan peneliti ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan, sedangkan variabel indepennya mengguanakan rotasi patner audit, rotasi 

KAP secara rill dan semu, berita baik/buruk, keadaan rugi, jumlah anak perusahaan, 

dan probabilitas kebangkrutan. Hasil dari penelitian ini adalah setelah dilakukan 

asumsi klasik, hasil uji multikolinear menunjukkan tidak adanya korelasi antar 

variabel bebas.  

Persamaan : 

Variabel dependen menggunakan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 
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Perbedaan :  

a. Sampel peneliti terdahulu menggunakan 235 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Amman, sedangan peneliti sekarang munggunakan perusahaan 

pertambanga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

b. Periode yang digunakan peneliti terdahulu yaitu 2013-2015, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan tahun 2013-2017 

11. Risky Amelia (2013) 

Penelitian ini untuk menguji pengaruh corporate governance yang terdiri 

dari komisaris independen , kepemilikan manajerial, kepemilikan institusioanl, 

komite audit, kulitas audit dan ukuran dewan direksi terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan dengan ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan rasio leverage sebagai variabel kontrol. Populasi yang 

digunakan penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang ada di BEI 

tahun 2007-2010 secara berturut-turut. Data yang digunakan penelitian ini adalah 

sekunder dan sampel yang digunakan adalah purposive sampling . Terdapat 136 

sampel yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi logistik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komite audit, 

dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap terhadap ketepatan waktu 

penyampaian pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan 

bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dipengaruhi 
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oleh kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris idependen, dan ukuran 

dewan direksi. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen menggunakan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan  

b. Variabel inpenden menggunakan komite audit 

c. Penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder melalui 

BEI 

Perbedaan : 

a. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

b. Periode yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan 2007-2010, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode 2013-2017 
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Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu 

 

N

o. Nama 
Tahun L P 

U

P 
KA DKI KM 

1 

Jovi Aryadi Joened, I Gusti Ayu 

Eka Damayanthi 2016  B    B 

2 

Komang Ratna Widyaswari, Ketut 

Alit Suardan 2014    TB   

3 

Merlina Toding, Made Gede 

Wirakusuma 2013 

T

B B B    

4 Ariani Palupi, dkk. 2017     TB  

5 Asri Adika Widyawati 2013  B   B  

6 Lilah Fujianti 2013    B B TB 

7 Praditya Syalfiar Sagita Fitriyani 2013  B     

8 Saqer Sulaiman Yousef AL-Tahat 2015 B B     

9 

Hassan Tazuk , Zakiah 

Muhammadun Mohamed 2014       

10 

Paul Adejola Adebayo, Waidi 

Kareem Adebayi 2016 

T

B 

T

B TB    

11 Risky Amelia 2013  B  B  B 

Keterangan  

B  : Berpengaruh 

TB  : Tidak Berpengaruh 

 

2.2  Landasan Teori  

Teori utama (grand theory) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

signalling theory dan agency theory. 

 

2.2.1 Teory Sinyal (signalling Theory)  

 Teori tersebut menyatakan bahwa eksekutif perusahaan informasi yang 

lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi 

tersebut kepada calon investor agar harga sahamnya meningkat. Signalling theory 

mendasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing 

pihak tidak sama. Dengan kata lain, signalling theory berkaitan dengan adannya 



24 

 

 

asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan informasi. Signalling theory dalam konteks mengapa 

manajer suatu entitas mempunyai insentif secara sukarela (voluntary) melaporkan 

informasi kepada pasar modal walaupun tidak ada ketentuan yang mengharusakan. 

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Informasi 

merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada 

hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan 

masa lalu (Jogiyanto, 2012:392). Teori sinyal merupakan suatu tindakan 

perusahaan untuk memberi petunjuk untuk memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa 

informasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan merupakan hal 

yang penting karena berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak diluar 

perusahaan. 

2.2.2  Teori keagenan (agency theory) 

 Teori Agensi dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang 

menjelaskan adanya hubungan antara principal dan agent yang dilandasi dengan 

adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan 

penanggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi. Jansen 

dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa prinsipal dapat melakukan hal yang 

terbaik untuk kepentingan prinsipal. Namun pada kenyataannya, kedua belah pihak 

memiliki hubungan untuk memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Disinilah 
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kenapa prinsipal mempunyai alasan untuk tidak selalu percaya bahwa agen 

bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

Prinsip utama teori agensi ini menyatakan bahwa adanya hubungan antara 

pihak investor (principal) dengan piak perusahaan (agency) dalam bentuk kontrak 

kerja sama. Alasan yang mendasar perlunya praktek pengungkapan laporan 

keuangan oleh manajemen perusahaan kepada shareholder dijamin dalam 

hubungan  antara prinsipal dan agen. Laporan keuangan merupakan sarana 

akuntabilitas manajemen kepada pemilik sehingga sebagai wujud 

pertanggungjawaban, agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan prinsipal, 

dalam hal ini adalah pengungkapan sukarela yang luas. 

 Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara 

manajer dan pemegang saham. Konflik yang teerjadi karena manusia adalah 

makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri 

sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan berbeda. Pemegang saham 

menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi 

yang mereka tanamkan sedangkan manajer mengingikan kepentingan diakomodasi 

dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya 

menjalankan perusahaan. 

2.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

 Menurut PSAK (Revisi 2017:43) bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubaan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumla besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat 
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bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan 

kesempaan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. 

Dikatakan tepat waktu apabila informasi yang ada di dalam laporan keuangan telah 

siap digunakan oleh pengguna dan memiliki makna serta berperan dalam 

pengambilan keputusan. Semakin lama informasi maka semakin kurang berguna 

informasi tersebut. Bagi perusahaan publik supaya informasi dapat digunakan oleh 

pengguna laporan keuangan (terutama investor), maka laporan keuangan harus 

dipublikasikan melalui pasar modal.   

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Jika terdapat perusahaan yang dapat melaporkan 

keuangannya secara tepat wakttu yaitu dalam kurun waktu ditentukan OJK paling 

lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir maka diberikan angka 

1 dan untuk perusahaan yang tidak dapat melaporkan laporan keuangan secara tepat 

waktu atau lebih dari 120 hari maka diberikan angka 0. 
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2.2.4 Leverage 

 Leverage yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan 

menggunakan dana dari hutang (pinjaman) (Martono dan Agus, 2010:53). 

Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari 

utang yang berarti jika perusahaan memiliki rasio leverage kecil maka perusahaan 

tidak banyak dibiayai oleh hutang dan diprediksi mampu melunasi hutangnya. 

Rasio ini juga bisa dianggap bagian dari rasio Solvabilitas. Rumus dari struktur 

model adalah sebagai berikut : 

 

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

Debt Asset Ratio yaitu jika semakin tinggi nilai debt ratio semakin tinggi 

pula jumlah uang kreditor yang digunakan dalam menghasilkan laba. 

DAR = Total Liabilitas / Total Aset 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio adalah rasio hutang yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh 

beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. 

Debt to Equity Rasio = Total Hutang/Total Ekuitas 

c. Time Interest Earned Ratio  

Time Interest Earned Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar beban bunga hutang perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini 

maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban bunganya. 
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Time Interest Earned Ratio = EBIT / Interest Expense 

2.2.5 Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan pada tingkat penjualan, assets, dan modal saham 

tertentu (Kamsir,2010:115). Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan 

mencerminkan tingkat keefektifan yang dicapai oleh suatu operasional. 

Rasio profitabilitas memiliki beberapa jenis yang dapat diunakan yaitu : 

Profitabilitas Margin (Profit Margin On Sales), Return on Investment (ROI), 

Return on Equity (ROE), laba perlembar saham (Kasmir,2013:196-200). 

Profitabilitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut : 

a. Profit Margin 

Profit Margin adalah rasio yang menghitung sejau mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada penjualan tertentu. Rasio ini bisa 

dilihat secara langsung pada analisis common size untuk laporan laba-rugi. 

Profit Margin = Laba Bersih / penjualan 

b. Return on Assets 

Return on Assets adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. 

ROA  = Laba bersih/Total asset 

c. Return on Equity 
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Return on Equity adalah rasio yang dihitung menggunakan ukuran kinerja 

berdasarkan akuntansi dan dihitung sebagai laba bersi perusahaan dibagi 

dengan ekuitas pemegang saham 

ROE = Laba Bersih / Modal Saham  

2.2.6 Ukuran Perusahaan  

 Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan kedalam 

beberapa kelompok, seperti perusahaan kecil, sedang, dan besar. Ukuran 

perusahaan dapat menentukan jumlah  anggota yang berh ubungan dengan pemilih 

an cara pengendalian kegiatan dalam mencapai tujuan (Syamsir, 2012:93). Ukuran 

perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang 

mengkasifikasikan besar atau kecil nya suatu perusahaan dengan berbagai cara 

antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nila pasar saham, dan lain-

lain. Dilihat dari sisi kemampuan memperole dana untuk ekspansi bisnis, 

perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke 

pasar modal maupun perbankan untuk membiayai investasinya dalam rangka 

meningkatkan labanya. 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak memiliki sumber 

daya, dan lebih banyak staff akuntansi dan sistem informasi  yang canggih serta 

memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga akan semakin cepat dalam 

penyelesaian laporan keuangan. Perusahaan besar lebih disorot pasar modal 

sehingga memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan informasi 

lebih an diproksikan dengan menggunakan Ln Total Asset.lengkap.  

Size =Ln Total Assets 
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 Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus 

meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup 

biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu laba perusahaan akan 

meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Size =Ln Total Penjualan 

 

2.2.7   Komite Audit 

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan 

independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian tugasnya 

adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) 

dalam menjalanakan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, 

manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari tata kelola perusahaan 

di perusahaan-perusahaan (Muh Arief Effendi, 2009:25). Komite audit ini 

merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya 

komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang 

dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak 

suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam 

perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, 

independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi 

intergritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang 

menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus 

menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor 

(Thesarani, 2016) 
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Muhammad Rivandi (2018) menyatakan bahwa 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 interal maupun eksternal dilakukan sesuai standart audit 

yang berlaku 

4. Proses kelanjutan penemuan hasil audit yang dikerjakan oleh manajemen  

Komite Audit = ∑𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛  / ∑𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 
 

2.2.8  Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris dan direktur independen merupakan seorang yang 

ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham 

minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas meakili pihak manapun 

semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan 

keahlian profesional yang dmilikinnya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi 

kepentingan perusahaan (Agus dan Wardana,2014:110). 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 Hermawan, 

2016) 
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Dewan Komisaris Independen wajib melaksanakan tanggung jawabnya 

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

oleh hubungan keagenan antara pihak manajemen dan pemangku kepentingan, 

sehingga kmisaris independen dibutuhkan untuk mengendalikan dan memantau 

perilaku manajemen agar mendorong manajemen tidak melakukan kecurangan 

dalam menyajikan laporan keuangan. 

Ukuran Dewan Komisaris  = komisaris Independen / total dewan 

komisaris 

2.2.9 Kepemilikan Manajerial 

Sonya Majid (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah 

pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut pengambilan 

keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. menurut 

Pasaribu, Topowijaya, dan Sri (2016) kepemilikan manajerial yaitu pemilik 

pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif berperan dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengarui 

kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh 

positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Kepemilikan manajerial sangat penting karena terkait dengan pengendalian 

operasional perusahaan yang akan menentukan kebijakan dan pengambilan 

keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang 

mereka kelola (Muhammad Rivandi, 2018). Kepemilikan Manajerial akan 

membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dengan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham sehingga akan 
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mendorong mereka untuk meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan profit 

yang optimal karena para manajer juga memiliki sebagian saham perusahaan 

(Randi Hermawan, 2016)  

Keepemilikan Manajerial = Saham yang dimiliki manajemen / Saham yang 

beredar 

2.2.10  Pengaruh  Leverage  terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

 Leverage menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang 

(Kasmir, 2014:112). Rasio leverage menunjukkan besarnya resiko yangdihadapi 

perusahaan. Leverage keuangan menurut Subramanyam dan Wild (2010:265) 

merupakan utang perusahaan untuk meningkatkan laba. Leverage memperbesar 

peluang keberhasilan untuk mendapatkan laba dan kegagalan dalam menanggung 

resiko kerugian manajerial. Risiko keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa  

perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Sehingga perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak tepat dalam menyampaikan laporan 

keuangannya. Apabila perusahaan tidak dapat tepat waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan maka akan memberikan sinyal yang buruk kepada investor atau 

pengguna laporan keuangan lainnya. Penelitian mengenai pengaruh leverage 

terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan yaitu Saqer Sulaiman 

(2015) meneliti bahwa leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 
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2.2.11 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan 

  Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja suatu perusahaan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang dilihat 

dari perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Tingkat laba yan dihasilkan oleh perusahaan akan mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas yang dihasilkan, maka perusahaan akan lebih cepat menyampaikan 

laporan keuangannya karena laba merupakan berita baik bagi perusahaan sehingga 

perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Hal 

ini disebabkan oleh profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan teori sinyal apabila perusahaan 

mampu menghasilakan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan 

memberikan sinyal yang baik kepada investor dan pengguna laporan keuangan 

lainnya. Penelitian mengenai profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan yang dilakukan oleh. Jovi Aryadi dan I Gusti Ayu (2016), 

Merlina Toding dan Made Gede (2013), Asri Adika (2013), Praditya Syalfiar dan 

Fitriyani (2013), Saqer Sulaiman (2013) meneliti bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. 

2.2.12  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian Laporan Keuangan  

  Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari 

total aset atau total penjualan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan 
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menggunakan proksi total aset. Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar 

akan cenderung lebih cepat dalam melaporkan laporan keuangan dibandingkan 

dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka berargumen bahwa 

perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar akan lebih banyak sumber 

informasi, lebih banyak staff akuntansi dan sistem informasi yang canggih, sistem 

pengendalian internal yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan 

sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan 

laporan keuangan tepat waktu (Utari Hilmi dan Syaiful Ali, 2008). Apabila 

dikaitkan dengan teori sinyal, maka perusahaan  yang besar akan  memberikan 

sinyal yang baik kepada investor atau pengguna laporan keuangan lainnya. 

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan dilakukan oleh Marlina Toding dan I Made Gede (2013) 

meneliti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

2.2.13 Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu penyampaian  

Laporan   Keuangan 

Adanya komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi dalam 

komposisi anggota audit suatu perusahaan serta telah memiliki pengalaman kerja di 

bidang akuntan publik dapat megurangi risiko penyimpangan dan kelalaian dalam 

pengambilan keputusan dikarenakan komite audit telah mempelajari atau memiliki 

pengalaman yang lebih mendalam mengenai bidangnya tersebut. Dengan 

berkurangnya tindakan penyimpangan, maka kendala dalam penyusunan laporan 

keuangan dapat diminimalisir sehingga meningkatkan ketepatanwaktuan 
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penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini mengenai pengaruh komite audit 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilakukan Lailah 

Fujianti (2013) meneliti bahwa komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

 

2.2.14  Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Ketepatan waktu 

Penyampaian Laporan 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, kemandirian, akuntanbilitas 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 

menfaat dari penyembunyian informasi dan mempengaruhi adanya ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan perusahaan, dan adanya komisaris independen akan 

membuat laporan keuangan yang disajikan lebih berintegritas, karena didalam 

perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak – pihak 

diluar manajemen. Penelitian ini mengenai pengaruh antara Dewan Komisaris 

Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan yang 

dilakukan  Jovi Aryadi & I Gusti (2016) dan Lailah Fujianti (2016) meneliti bahwa 
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Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan. 

 

2.2.15  Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap KetepatanWaktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

Kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong mereka untuk 

meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan profit yang makasimal untuk 

kepentingan pemegang 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. Semakin 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 memiliki 

kepentingan atas portofolio saham yang mereka miliki dalam perusahaan tersebut 

untuk mengambil keputusan agar investasi dan hak yang mereka dapatkan dari 

kepemilikan saham di perusahaan maksimal keuntungannya. Penelitian ini meneliti 

tentang Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan dan yang dilakukan  Risky Amelia (2013:43) 
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meneliti bahwa Kepemililikan Manajerial Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka dapat digambarkan 

ukuran variabel dengan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis dalam peneliian ini sebagai berikut : 

H1 : Leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 

Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Ketepatan waktu 

penyampaian pelaporan 

keuangan 

Leverage 

Komite audit 

Dewan Komisaris 

Independen 
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H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keungan 

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan 

H5 :  Dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 

H6 :  Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan 


