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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 Penerbitan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu (timely 

release) telah lama dikenal sebagai salah satu ciri kualitatif pelaporan keuangan, 

yang menunjukkan bahwa laporan keuangan harus tersedia untuk umum dalam 

jangka waktu yang wajar dari penutupan akhir tahun keuangan perusahaan, jika 

tidak, manfaat dari laporan tersebut akan dirugikan (PSAK, 2010). Informasi 

keuangan perusahaan merupakan sumber informasi utama bagi pemegang saham. 

Bagi investor, pelaporan yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian yang terkait 

dengan keputusan investasi dan penyebaran informasi keuangan yang tidak 

simultan antar pemangku kepentingan di pasar modal. Hal ini menunjukkan 

bahwa informasi yang tepat waktu dapat membantu mengurangi terjadinya 

kebocoran, rumor dan insider trading di pasar modal (Ashton et al., 1989). 

 Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan akan 

meningkatkan pemantauan manajemen dan mengurangi timbulnya kesalahan 

pelaporan dan keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan (Afify, 2009). 

Asimetri informasi dalam organisasi menyebabkan konflik keagenan antara 

manajer dan pemegang saham. Dengan demikian, audit berfungsi untuk 

mengurangi risiko asimetri informasi ini dengan membuktikan keandalan 

informasi keuangan yang dipublikasikan di antara para pemegang saham (Nelson 
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dan Shukeri, 2015). Mekanisme tata kelola perusahaan yang efisien merupakan 

elemen penting bagi perusahaan untuk memastikan kredibilitas pengendalian 

internal dan pemantauan sistem pelaporan keuangan (Abdullah, 2006). 

 Tata kelola perusahaan melakukan kegiatan pemantauan (agency view) 

dan memastikan perusahaan mengurangi masalah keagenan (konflik antara 

manajer dengan pemegang saham) yang timbul di perusahaan dan diharapkan 

dapat mengurangi keterlambatan laporan audit. Pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi salah satu topik penelitian 

yang cukup menarik dan salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah 

efektivitas komite audit. Efektivitas komite audit dalam penelitian ini meliputi: 

keahlian komite audit, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit. Komite 

audit pada umumnya dipandang sebagai komponen penting dari struktur tata 

kelola perusahaan secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan pengawasan 

pelaporan keuangan. Diharapkan bahwa melalui fungsi pengawasan komite audit, 

dapat mendorong atau menyarankan manajemen untuk menghasilkan informasi 

keuangan secara tepat waktu (Ika dan Ghazali, 2012). 

 Selanjutnya independensi dewan komisaris yang mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau 

Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Dewan komisaris bertugas 

melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap 

kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya. 
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Bagian dari tata kelola perusahaan yang lain yang mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan adalah kualitas auditor. Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 4 

dapat mengawasi pelaporan keuangan yang lebih tepat waktu daripada standar 

non-Big 4 karena memiliki: staf yang lebih berkualitas, jumlah klien yang lebih 

banyak, lebih banyak kesempatan untuk menggunakan sumber daya yang 

signifikan untuk audit (rekrutmen, pelatihan dan teknologi), dan lebih memiliki 

risiko, misalnya, penghentian klien dan hilangnya reputasi (Rusmins dan Evan, 

2017). Leventis et al. (2005) menemukan bahwa sebagai akibat penggunaan staf 

berkualitas dan terlatih bersamaan dengan penggunaan teknologi audit yang 

superior, KAP Big 4 memerlukan sedikit waktu untuk melakukan perikatan audit.  

 Untuk melindungi kepentingan pemegang saham di pasar modal, otoritas 

peraturan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia telah mengeluarkan beberapa 

peraturan mengenai jangka waktu penyampaian informasi. Menurut Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-

431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan 

Publik mengatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan 

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan 

kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir. Oleh karena itu penelitian tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan 

masih layak untuk diteliti mengingat perusahaan yang lebih cepat menyampaikan 

laporan keuangan auditan seharusnya cenderung memiliki angka-angka laporan 

keuangan yang lebih baik. 
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 Terdapat cukup banyak penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam kaitannya dengan 

hubungan antara komite audit dan ketepatan waktu pelaporan, studi sebelumnya 

hanya menguji satu karakteristik komite audit seperti adanya komite audit di 

perusahaan sampel (Afify, 2009), dan jumlah anggota independen dalam komite 

audit (Abdullah, 2006). Afify (2009), meneliti di negara Mesir, menemukan 

bahwa adanya komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Sementara Abdullah (2006), meneliti di negara Malaysia, menemukan 

bahwa jumlah anggota independen dalam komite audit berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Di antara studi ini, hanya pembentukan 

komite audit yang terbukti signifikan dalam menjelaskan ketepatan waktu 

pelaporan (Afify, 2009). Namun, di negara di mana pembentukan komite audit 

adalah wajib bagi perusahaan yang terdaftar, pembentukan komite audit sendiri 

tidak akan berdampak pada efektivitas komite audit. Demikian juga, pemeriksaan 

karakteristik tunggal komite audit mungkin tidak memadai untuk menilai 

efektivitas komite audit dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dalam 

hal ketepatan waktu. 

 Penelitian ini menguji kembali pengaruh variabel-variabel yang telah 

dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan konteks perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggabungkan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menganalisis tentang keseluruhan efektivitas komite audit 

(meliputi: keahlian komite audit, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite 

audit), independensi dewan komisaris serta kualitas auditor dalam hubungannya 
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dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas 

maka penelitian ini berjudul: “PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN 

DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP KETEPATAN WAKTU 

PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA.” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah penelitian ini: 

1. Apakah semakin tinggi proporsi komite audit yang memiliki latar 

belakang keuangan dan akuntansi, semakin tinggi pula kemungkinannya 

laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu? 

2. Apakah semakin banyak anggota komite audit, semakin tinggi pula 

kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu? 

3. Apakah semakin banyak jumlah rapat komite audit, semakin tinggi pula 

kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu? 

4. Apakah semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, semakin 

tinggi pula kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat 

waktu? 

5. Apakah semakin perusahaan diaudit oleh KAP Big 4, semakin tinggi pula 

kemungkinannya laporan keuangan perusahaan dirilis tepat waktu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh keahlian komite audit terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Bagi praktisi: 

Penelitian ini ingin memberikan pemahaman dalam mempertimbangkan 

aspek yang perlu diperhitungkan berkaitan pengaruh tata kelola 

perusahaan dan kualitas auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi akademisi: 

Penelitian ini ingin menambah studi literatur mengenai pengaruh tata 

kelola perusahaan dan kualitas auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 



 

7 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 

     H1 (+) 

 

     H2 (+) 

      

     H3 (+) 

 

H4 (+) 

 

 

     H5 (+) 

 

 

     (+) 

 

     (+) 

 

     (-) 

 

     (-) 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

   

VARIABEL KONTROL 

TATA KELOLA PERUSAHAAN 

keahlian komite audit 

ukuran komite audit 

 

jumlah rapat komite audit 

 

ketepatan waktu  

pelaporan keuangan 

independensi dewan 

komisaris 

 

kualitas auditor 

ukuran perusahaan 

 

profitabilitas 

 

solvabilitas 

 

kompleksitas operasi 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bagian landasan teori berisi tinjauan teori, tinjauan empiris, 

pengembangan dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian metode penelitian berisi populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel serta alat 

analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Pada bagian hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 


