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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak 

luar. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai media bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomis 

mengenai kinerja keuangan perusahaan, perubahan posisi keuangan, arus kas serta 

sumber daya yang dimiliki perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan terhadap informasi tersebut. Laporan keuangan sebaiknya dibuat dan 

dipublikasikan sesegera mungkin agar tidak mempengaruhi kapasitasnya dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan para pemakainya (Sa’adah, 2013). Dengan 

kata lain, ketepatan publikasi laporan keuangan menjadi hal penting. 

Menurut Rachmawati (2008), ketepatan waktu publikasi laporan keuangan 

adalah rentang  waktu  penyelesaian  audit  laporan keuangan  tahunan yang  

diukur  berdasarkan  lamanya  hari  yang  dibutuhkan untuk  memperoleh  laporan  

auditor  independen  atas  audit  laporan  keuangan tahunan  perusahaan,  sejak  

tanggal  tahun  tutup  buku  perusahaan  yaitu  31 Desember  sampai  tanggal  

tertera  pada  laporan  auditor  independen. Ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan menyebabkan manfaat informasi disajikan memadai (Sa’adah, 2013), 

sehingga meningkatkan kepastian pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Kartika, 2011). Selain 
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itu, ketepatan waktu publikasi akan menurunkan asimetris informasi di pasar, 

insider trading dan rumor sehingga ketidakpastian pasar berkurang (Utami, 2006). 

Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan juga menjadi indikator perusahaan 

dalam kondisi yang baik, hal ini mengacu pada temuan Ratnasari & Yennisa 

(2017) bahwa perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan 

keuangannya biasanya karena berada dalam kondisi keuangan yang  buruk 

sehingga memilih menunda publikasi dengan alasan mencegah dampak negatif 

lainnya terkait respon pasar. 

Meskipun setiap perusahaan diharapkan mempublikasikan laporan 

keuangannya tepat waktu, namun kenyataannya masih ditemukan perusahaan-

perusahaan yang tidak tepat waktu (terlambat) mempublikasikan laporan 

keuangannya. Fenomena ketidaktepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan 

antara lain ditunjukkan oleh Tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Jumlah Beberapa Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar 

di BEI yang Tidak Tepat Waktu dalam Mempublikasi Laporan Keuangan 

Tahun 2016-2018 (n = 38) 

 

No Tahun Tidak 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Jumlah  Keterangan 

1 2016 2  

(8%) 

36 

(84,6%) 

38  

(100%) 

BIPI*, ENRG* 

2 2017 6  

(15,8%) 

32 

(84,2%) 

38  

(100%) 

ATPK*, BIPI*, DEWA*, 

ENRG*, CPRO**, UNSP** 

3 2018 0 

(0%) 

38 

(100%) 

38  

(100%) 

- 

Keterangan: * Pertambangan, ** Pertanian 

Sumber: https://www.idx.co.id/ (2017-2019) 

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah perusahaan pertambangan dan 

pertanian yang terdaftar di BEI yang tidak tepat waktu dalam mempublikasikan 

https://www.idx.co.id/
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laporan keuangan dari tahun 2016-2018 cenderung berfluktuasi. Tahun 2016 

terdapat dua perusahaan melakukan ketidaktepatan waktu dan meningkat di tahun 

2017 menjadi ada enam perusahaan, meski demikian pada tahun 2018 melaporkan 

tepat waktu. Data ini memperlihatkan adanya fenomena perusahaan yang tidak 

tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya. 

Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti ukuran perusahaan, ukuran kap, leverage, profitabilitas, auditor 

switching, dan sistem pengendalian internal (SPI). Menurut Anggraini, dkk 

(2015), ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya 

suatu perusahaan. Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan dipengaruhi oleh 

ukuran perusahaan, dimana perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu 

dalam menerbitkan laporan keuangan dibandingkan perusahaan kecil. Hal tersebut 

dikarenakan adanya insentif yang besar bagi manajemen untuk menerbitkan 

laporan keuangan tepat waktu (mengurangi delay audit) serta pengawasan yang 

ketat dari investor dan pengawasan permodalan dari pemerintah (Dyer & 

McHugh, 1975). Rachmawati (2008) mengungkapkan bahwa besar atau kecilnya 

ukuran perusahaan akan mempengaruhi kompleksitas operasional, variabilitas, 

dan intensitas transaksi perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap 

kecepatan dalam penyajian laporan keuangan kepada publik. Terkait hal tersebut, 

perusahaan besar cenderung memiliki delay audit yang singkat dibandingkan 

dengan perusahaan kecil, karena perusahaan besar cenderung memiliki karyawan 

yang lebih berkualitas sehingga laporan pembukuan tersaji dengan baik yang 
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memfasilitasi proses audit yang dilakukan KAP lebih cepat (Anggraini, dkk., 

2015).  

Faktor kedua yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan adalah ukuran KAP. Menurut Anggraini, dkk (2015), ukuran KAP 

adalah besar atau kecilnya ukuran KAP yang mengaudit emiten, dimana KAP 

besar adalah KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four dan KAP kecil adalah 

KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP Big Four. KAP besar lebih tepat waktu 

dalam mempublikasikan laporan keuangan dibandingkan dengan KAP kecil (yang 

berafiliasi dengan KAP non-Big Four) terkait dengan sumber daya manusia, 

reputasi dan insentif. KAP besar memiliki staf yang kompeten sehingga hasil 

kerjanya telah diakui, memiliki reputasi yang lebih baik dan memperoleh insentif 

yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut proses pengauditan 

laporan keuangan dari suatu perusahaan cepat (Rachmawati, 2008). 

Faktor ketiga yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan adalah leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi liabilitasnya, apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi 

maka resiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Leverage berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena informasi terkait 

utang berpotensi menimbulkan risiko besar bagi perusahaan, sehingga perusahaan 

akan meningkatkan kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan, dan kehati-

hatian tersebut akan mengakibatkan perusahaan tidak tepat waktu dalam 

mempublikasikan laporan keuangan (Wiryakriyana & Widhyani, 2017). 
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Faktor keempat yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan adalah profitabilitas. Menurut Anggraini, dkk (2015) profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Perusahaan yang laba lebih 

ingin mempercepat menerbitkan laporan keuangannya karena dapat menjadi 

sinyal positif bagi pengguna laporan keuangan, khususnya investor. Sementara, 

perusahaan yang merugi cenderung ingin memperlambat penerbitan laporan 

keuangan karena khawatir informasi yang disajikan berpotensi merusak 

perusahaan. 

Faktor kelima yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan adalah auditor switching. Menurut Wiryakriyana & Widhiyani (2017) 

auditor switching adalah putusnya hubungan auditor lama dengan perusahaan 

kemudian menggunakan auditor baru untuk menggantikan auditor yang lama. 

Ketika perusahaan menggantikan auditor lama dengan auditor baru, maka akan 

memerlukan waktu yang relatif lama bagi auditor yang baru untuk memahami dan 

mengerti bisnis klien serta sistem yang ada didalamnya, sehingga hal ini dapat 

menyita waktu auditor dalam melaksanakan proses auditnya. 

Faktor keenam yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan adalah efektivitas sistem pengendalian internal (SPI). Menurut 

Anggraini, dkk (2015) SPI adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai 

tujuan dan sasarannya. Efektivitas SPI dilihat dari opini audit yang diterima oleh 

perusahaan menunjukkan adanya tujuh poin tentang pengendalian internal, yaitu 

tujuan (objective), tanggung jawab (responsibility), efektivitas (effectiveness),  
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unsur khusus (special element), keterbatasan (limitations), pengawasan 

(monitoring), dan pengawasan internal dari internal audit (internal audit for 

internal control) (Deumes & Knechel dalam Hastuti, et al., 2017). 

Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang kuat membuat 

auditor memerlukan waktu yang relatif lebih singkat dalam melakukan pengujian 

substansi dan pengujian ketaatan, sehingga mempercepat proses pengauditan 

laporan keuangan dan meminimalisasi penundaan laporan keuangan yang telah 

diaudit kepada publik. Selain itu, perusahaan yang memiliki SPI yang baik juga 

dapat mengurangi kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan, 

sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. 

Efektivitas SPI disajikan dalam pengungkapan opini oleh auditor (Sa’adah, 2013). 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pentingnya penelitian ini karena 

beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Terdapat fenomena ketidaktepatan waktu dalam mempublikasikan laporan 

keuangan pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI 

(Tabel 1.1), dimana hal ini dapat memberikan beberapa dampak negatif 

terhadap beberapa pihak, seperti sebagai berikut: 

a. Bagi emiten dan investor perusahaan pertambangan dan pertanian 

Ketidaktepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat 

menjadi signal negatif bagi investor sehingga menurunkan kepercayaan 

investor yang pada akhirnya investor dapat memutuskan untuk tidak 

berinvestasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fenomena perusahaan-

perusahaan yang mengalami ketidaktepatan waktu dalam mempublikasikan 
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laporan keuangan cenderung memiliki harga saham yang stagnan, bahkan 

menurun. Sementara, perusahaan-perusahaan yang tepat waktu dalam 

mempublikasikan laporan keuangan memiliki harga saham yang cenderung 

naik (Tabel 1.2). Naik atau turunnya harga saham ini menjadi indikator 

adanya peningkatkan kepercayaan investor.  

Tabel 1.2 

Harga Saham pada Beberapa Perusahaan Pertambangan dan 

Pertanian yang Terdaftar di BEI yang Tepat Waktu dan Tidak Tepat 

Waktu dalam Mempublikasikan Laporan Keuangan pada Tahun 2017 

 

No Perusahaan Publikasi 

Laporan 

Keuangan 2017 

Harga Saham Keterangan 

2017 2018 

1 BIPI Terlambat  71 50 -21 (↓) 

2 ATPK Terlambat 194 194 0 (stagnan) 

3 DEWA Terlambat 50 50 0 (stagnan) 

4 CPRO Terlambat 50 50 0 (stagnan) 

5 UNSP Terlambat 163 107 -56 (↓) 

6 ANTM Tidak Terlambat 625 765 140 (↑) 

7 ZINC Tidak Terlambat 1.490 1.600 110 (↑) 

8 SMRU Tidak Terlambat 482 650 168 (↑) 

9 RUIS Tidak Terlambat 232 260 28 (↑) 

10 CTTH Tidak Terlambat 99 119 20 (↑) 

Sumber: Seputar Forex yang diolah (2019) 

b. Bagi pemerintah  

Sektor industri yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia (dengan indikator PDB), khususnya tahun 

2014-2017 memberikan kontribusi sebesar 11,06% untuk sektor 

pertambangan dan 13,41% untuk sektor pertanian (Gambar 1.1). Jadi, ketika 

terdapat perusahaan-perusahaan di kedua sektor ini yang melakukan 

ketidaktepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan akan 

menyebabkan ketidakpastian pasar yang berakibat pada turunnya 
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kepercayaan investor dan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Gambar 1.1 

Rata-rata Distribusi PDB 2014-2017 

Sumber: BPS (2018) 

2. Masih terbatasnya kajian pada perusahaan pertambangan dan pertanian pada 

penelitian terkait ketepatan waktu publikasi laporan keuangan (Lampiran B). 

3. Penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP, leverage, 

profitabilitas, audit switching dan SPI terhadap ketepatan waktu relatif banyak, 

namun beberapa hasil dari penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak 

konsisten (research gap) (Lampiran B). 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Kap, Leverage, Profitabilitas, Auditor 

Switching, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Ketepatan Waktu 

Publikasi Laporan Keuangan: Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan dan 

Perusahaan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-

2018”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dijabarkan 

dalam rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

publikasi laporan keuangan? 

2. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu publikasi 

laporan keuangan? 

3. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi 

laporan keuangan? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu publikasi 

laporan keuangan? 

5. Apakah auditor switching berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

publikasi laporan keuangan? 

6. Apakah SPI berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap ketepatan 

waktu publikasi laporan keuangan. 
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3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh leverage terhadap ketepatan 

waktu publikasi laporan keuangan. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan 

waktu publikasi laporan keuangan. 

5. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh auditor switching terhadap 

ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. 

6. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh SPI terhadap ketepatan waktu 

publikasi laporan keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran 

kap, leverage, profitabilitas, auditor switching, dan sistem pengendalian internal 

(SPI) terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan sehingga Ilmu 

Akuntansi Audit semakin meningkat. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan informasi bagi emiten dan investor mengenai peran ukuran 

perusahaan, ukuran kap, leverage, profitabilitas, auditor switching, dan sistem 

pengendalian internal (SPI) dalam memprediksi ketepatan waktu publikasi 

laporan keuangan. 

 

 


