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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah suatu data dari hasil proses akuntansi yang 

menggambarkan kondisi keuangan disuatu perusahaan. Laporan keuangan 

juga merupakan suatu alat bagi perusahaan untuk menganalisis data keuangan 

dan menguji kondisi keuangan suatu perusahaan (Fahmi, 2011). Laporan 

keuangan memberikan sebuah informasi mengenai perusahaan bagi pihak-

pihak yang membutuhkan seperti kreditur, investor dan manajemen. Laporan 

keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan adalah salah satu 

sumber informasi terpenting. Laporan keuangan merupakan laporan yang 

memuat informasi keuangan sebuah organisasi. Informasi keuangan yang 

disajikan dalam laporan keuangan adalah tentang posisi keuangan dan 

pencapaian kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu serta perubahan 

posisi keuangan (PSAK, 2015:3). 

Laporan Keuangan dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan oleh pihak 

perusahaan (Baridwan, 2003). Menurut  Ikatan Akuntansi Indonesia  (2012) 

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan 

keuangan yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan posisi perubahan 

modal, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian 

integral darinya. 
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Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan 

menurut Fahmi (2011), tujuan utama dari laporan keuangan adalah 

memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur 

laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan 

disamping pihak manajemen perusahaan. 

Ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang 

penting untuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan secara 

tepat waktu akan mengurangi angka risiko ketidakpastian penafsiran 

informasi yang disajikan. Ketepatan waktu merupakan ketersediaan informasi 

bagi pembuat keputusan ketika informasi dibutuhkan, sebelum informasi 

tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi suatu keputusan 

(Suwardjono, 2014: 170). Laporan keuangan yang dipublikasikan secara tepat 

waktu, dapat menambah daya saing kompetitif dan dapat menunjang 

keberhasilan suatu perusahaan. Citra perusahaan di mata publik akan 

meningkat dan publik akan semakin yakin terhadap kualitas informasi 

tersebut (Kristiantini dan Sujana, 2017). 

Semua perusahaan yang go public wajib untuk menyampaikan laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa 
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Keuanagn (OJK) dan kemudian mengumumkan laporan keuangan yang 

dipublikasikan (idx, 2012). 

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam 

penyampaian pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur 

dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia. 

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus 

mematuhi peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 

1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik 

wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (idx, 2012). 

Pada tanggal 1 Agustus 2012, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mengeluarkan peraturan Nomor: KEP-431/BL/2012 dengan lampiran Nomor 

X.K.6. Emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah 

menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah 

tahun buku berakhir. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen 

fisik (hard copy) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam 

bentuk asli dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik 

(soft copy). Selain itu emiten atau perusahaan publik wajib memuat laporan 

tahunan dalam laman (website) emiten atau perusahaan publik bersamaan 

dengan disampaikannya laporan tahunan tersebut kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu 

peraturan Nomor: 29/POJK/2016 tentang Laporan tahunan emiten atau 

perusahaan publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa emiten atau 

perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku 

berakhir. Penyempurnaan peraturan ini bertujuan agar investor lebih cepat 

memperoleh informasi keuangan yang dapat dijadikan dasar pengambilan 

keputusan investasi dan menyesuaikan dengan perkembangan pasar modal. 

Berita siaran pers Jakarta, Kamis 9 April 2015, Bursa Efek Indonesia 

(BEI) melaporkan ada 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan 

keuangan audit per 31 Desember 2014, maka dari total perusahaan tercatat 

(saham dan obligasi) sebanyak 547 perusahaan. Pada tahun 2014 Bursa Efek 

Indonesia juga mengumumkan bahwa terdapat 49 perusahaan yang telah 

diberikan sanksi tertulis, karena terlambat dalam menyampaikan laporan 

keuangan audit per 31 Desember 2013. Fenomena ini yang menarik untuk 

dicermati karena ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan 

salah satu cerminan kredibilitas atas kualitas informasi yang dilaporkan dan 

cerminan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan (idx, 

2015). 

Penelitian mengenai pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan yang go public salah satunya yaitu mengenai debt to 

equity ratio suatu perusahaan. Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio 

yang dipakai untuk mengukur utang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung 
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dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, 

dengan seluruh ekuitas perusahaan (Kasmir, 2013).  

Peneliti Septriana (2010) perusahaan dengan kondisi debt to equity 

ratio yang tinggi semakin besar resikonya, sehingga perusahaan cenderung 

untuk menunda laporan keuangannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mufqi 

(2015) yang menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu pelapora keuangan. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Riswan dan Saputri (2015), Sinurat dan Sitanggang 

(2015), Setiawan (2014) dan Dwiyanti (2010) menemukan bahwa debt to 

equity ratio berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

Faktor berikutnya yang mempengauhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan adalah struktur kepemilikan manajerial. Dimana penelitian 

ini dijelaskan oleh Toding dan Wirakusuma (2013) Kepemilikan manajerial 

menunjukkan seberapa besar kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen 

terhadap saham dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan oleh manajer akan 

menentukan kebijakan apa saja yang diambil berkaitan dengan pengambilan 

keputusan terhadap metode akuntansi apa yang mereka terapkan. Hal ini 

dapat membantu perusahaan dalam mempercepat penyampaian laporan 

keuangannya. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kadir (2011) menemukan 

bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka perusahaan akan semakin 

segera menyerahkan laporan keuangan, hal ini menunjukan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

Hal tersebut juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Harnida (2015) yang meneliti mengenai kepemilikan manajerial dengan hasil 

penelitian bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dwiyani, dkk (2017) dan Jumagiarti (2017) 

menjelaskan bahwa proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada 

ketepatwaktuan penyajian laporan keuangan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rianti (2014) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dalam 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dimana kepemilikan 

manajerial tidak mempunyai probabilitas perusahaan untuk menyampaikan 

laporan keuangan tepat waktu. 

Faktor lain yang mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan 

keuangan perusahaan adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah 

satu indicator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga 

semakin tinggi perofitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba perusahaannya (Hilmi dan Ali, 2008).  Perusahaan 

yang yang menghasilkan keuntungan akan cenderung menyampaikan laporan 
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keuangan secara tepat waktu dan sebaliknya perusahaan yang mengalami 

kerugian akan terlambat menyampaikan laporan keuangan (Septriana, 2010). 

Menurut Indriyani dan Supriyati (2012) menyatakan bahwa, 

profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset tertentu selama satu tahun yang terdapat 

dalam laporan keuangan. 

Menurut penelitian Mufiq (2015) Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dwiyanti (2010) 

juga meneliti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian yang ditemukan Rianti (2014) dan Toding 

dan Wirakusuma (2015) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Sanjaya dan Wirawati 

(2016) mengenai Pengaruh Debt to Equity Ratio, Profitabilitas, Struktur 

Kepemilikan, pergantian auditor dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, diantaranya yaitu: Pertama, variabel independen pada penelitian 

ini mengganti satu variabel yang berasal dari penelitian Kadir (2011) yaitu 

Kepemilikan Manajerial. Kedua, perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian Sanjaya dan Wirawanti (2016) adalah perusahaan manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, tahun periode yang digunakan 
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dalam penelitian Sanjaya dan Wirawati (2016) yaitu periode tahun 2011-2013 

sedangkan pada penelitian ini mengambil periode tahun 2015-2018. 

Alasan pemilihan objek penelitian perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yaitu karena masih sedikit penelitian terdahulu yang 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitiannya terlebih 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Disisi lain 

sektor industri dasar dan kimia merupakan sektor yang memiliki unsur dasar 

yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Berikut subsektor dari 

industri dasar dan kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terdiri 

dari sub sektor semen; sub sektor keramik, porselen dan kaca; sub sektor 

logam dan sejenisnya; sub sektor kimia; sub sektor plastik dan  kemasan; sub 

sektor pakan ternak; sub sektor kayu dan pengolahannya; serta sub sektor 

pulp dan kertas. Menilai kemampuan perusahaan salah satu hal yang dapat 

dilihat adalah dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan  

melaporkan keuangannya dengan tepat waktu (Sanjaya dan Wirawati, 2019). 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti 

ini mengambil judul “Pengaruh Debt to Equity Ratio, Struktur 

Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2015-2018)”. 

 

 

Pengaruh Debt to Equity…, Erni Dwi Asih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



 
 
 
 
 

9 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan? 

2. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktru 

penyampaian laporan keuangan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengarahkan dan memepermudah dalam melakukan penelitian 

agar lebih fokus dan sistematis, maka penulis melakukan penelitian 

membatasi variabel debt to equity ratio, struktur kepemilikan manajerial, dan 

profitabilitas sebagai variabel independen. Ketepatan waktu (audit timelines) 

sebagai variabel dependen. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan bukti empiris debt to equity ratio berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
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2. Untuk menemukan bukti empiris struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

3. Untuk menemukan bukti empiris profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan membuktikan pengaruh debt to equity 

ratio, struktur kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Bagi Kalangan Akademik 

Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

para akademisi mengenai pengaruh debt to equity ratio, struktur 

kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan dan untuk memberikan wacana bagi 

perkembangan studi akuntansi yang berhubungan dengan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

3. Bagi Perusahaan 

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi manajemen untuk 

mengetahui pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan bagi pengguna laporan keuangan. 
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