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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan ( Agency Theory) 

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara 

agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai 

pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau 

principal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan 

agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan 

mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). 

Tandiontong (2016) teori agensi memberikan penekanan akan 

pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau agen yang lebih 

mengetahui pelaksanaan bisnis dalam keseharian. Dipisahkannya 

pengelolaan dari kepemilikan saham bertujuan agar pemilik perusahaan 

mendapat keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien melalui 

pengelolaan perusahaan oleh agen. 

Kristiantini dan Sujana (2017) menyatakan bahwa pelaporan 

keuangan yang diberikan oleh agen kepada principal dan pihak eksternal 

lainnya diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi dan mengurangi 

konflik yang kemungkinan akan terjadi. 
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2. Teori Kepatuhan 

Sesorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka 

anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal. Komitmen 

normatif yang melalui moralitas personal (normative commitment 

through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut 

dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui 

legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi 

peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk 

mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008). 

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih 

mematuhi peraturan yang berlaku, seperti halnya perusahaan yang 

berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu 

karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk 

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat 

bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. 

3. Teori Sinyal (Sinyaling Theory) 

Teori sinyal (signaling theory) pertama kali diperkenalkan oleh 

Spence (1973) didalam penelitiannya yang berjudul Job Market 

Signaling. Spence (1973) mengemukakan bahwa isyarat atau signal 

memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha 

memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan 

perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap siyal tersebut. 
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Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Sedangkan 

Brigham dan Houston (2014: 184) signaling theory merupakan suru 

perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor 

terkait pandangan manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk 

investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk 

masa mendatang.  

4. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah suatu data dari hasil proses akuntansi 

yang menggambarkan kondisi keuangan disuatu perusahaan. Laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2012).  Laporan 

keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepada pemilik 

perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pengolaan 

perusahaan oleh manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. 

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), pengungkapan laporan keuangan 

berarti bahwa laporan tersebut harus memberikan informasi dan 
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penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. 

Demikian, informasi tersebut harus lengkap dan jelas serta dapat 

menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang 

berpengaruh terhadap hasil operasi usaha tersebut. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan empat 

karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan (IAI, 2009) No. 1 

adalah: 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahan untuk dapat dipahami oleh pemakai. 

Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tenang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntasi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi. 

b. Relevan 

Informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kulitas 

relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. 

Informasi yang relevan dapat digunakan untuk membantu  

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. 

c. Andal 

Informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari 

pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyaji yang jujur. 
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d. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar 

periode untuk mengindentifikasi kecendenderungan posisi dan 

kinerja keuangan. Pemakai juga harus membandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan. Hal ini dapat dilakukan untu 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif.   

Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2012)  tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus 

kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

penggunaan laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban manajemen atas 

pengunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Salah satu cara untuk mengukur transparasi dan kualitas pelaporan 

keuangan adalah ketepatan waktu. Rentang waktu anatara tanggal 

laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan 

diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan 

yang dilaporkan (McGee, 2007) 

5. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu adalah informasi yang ada siap untuk digunakan 

sebelum kehilangan makna oleh pemakai laporan keuangan serta 

kapasitasnya masih tersedia dalam pengambilan keputusan (IAI, 2012). 

Chamber dan Penman (1984) dalam Hilmi dan Ali (2008) mendefisikan 
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ketepatan waktu ada dua cara yaitu: (1) ketepatan waktu didefinisikan 

sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal melaporkan,(2) ketepatan waktu ditentukan dengan 

ketepatan waktu relative atas tanggal yang telah diharapkan. 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuanag merupakan 

rentang waktu antara pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit kepada publik yaitu lamanya hari yang dibutuhkan untuk 

mengumumkan lapran keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik, 

sejak tanggak tutup buku perushaan sampai tanggal penyerahan ke 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Selanjutnya informasi tepat waktu akan mempengaruhi 

kemampuan manajemen dalam merespon disetiap kejadian atau 

permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu 

maka akan menyebabkan informasi tersebut akan kehilangan nilai 

didalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga 

mendukung manajer dalam menghadapi ketidakpastian yang terjadi 

dalam lingkungan kerja mereka (Mahendra dan Putra, 2014). 

6. Debt To Equity Ratio 

Rasio debt to equity juga dikenal sebagai rasio financial leverage. 

Menurut Weston dan Copeland (1995) menyatakan bahwa rasio leverage 

mengukur tingkat asset perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan 

hutang.  Perusahaan yang mempunyai debt to equity ratio yang tinggi 

berarti sangat tergantung pada pinjaman luat untuk membiayai assetnya. 
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Sedangkan perusahaan yang mempunyai debt to equity ratio yang rendah 

lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. 

Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang apabila suatu saat 

perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Rasio ini menunjukan seberapa 

jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar atau kreditur. Salah satu rasio 

leverage yaitu debt to equity ratio (Munawir, 2003). Menurut Fahmi 

(2011) debt to equity ratio merupakan rasio yang menggambarkan 

hubungan antara utang perusahaan terhadap modal dan asset. Debt to 

equity ratio yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi. Perusahaan 

dengan kondisi debt to equity yang tinggi akan membuat keterlambatan 

dalam penyampaian laporan keuangan, karena waktu yang ada akan 

digunakan untuk menekan debt to equity ratio serendah-rendahnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Octafiana, Taufik dan Rofika 

(2014) menemukan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan corporate internet 

reporting. Penelitian yang juga dilakukan oleh Astuti (2007) yang 

menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Septriana (2010) menyatakan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan. Hal ini juga di lakaukan oleh peneliti 

Saputra (2010) menemukan bahwa debt to equity ratio berpengaruh 
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negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur di BEI pada tahun 2010. Karena semakin tinggi debt to 

equity ratio mencerminkan semakin tinggi risiko perusahaan tidak dapat 

menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. 

Menurut Riswan dan Saputri (2015) juga menyatakan bahwa debt 

to equity ratio berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

penyamampaian laporan keuangan. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa 

DER yang tinggi menunjukan besarnya resiko keuangan perusahaan. 

7. Struktur Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan 

oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai 

pemegang saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Dalam laporan 

keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan 

informasi penting bagi stakeholder perusahaan maka informasi ini akan 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam teori 

keagenan, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan 

sebagai hubungan antara agent dan principal (Rachmawati dan 

Triatmoko, 2007). 

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki 

motivasi yang berbeda dalam mengawasi atau memonitor perusahaan 

serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan 

suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan 

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



 
 
 
 
 

19 
 

pemegang saham, Sabrina (2010). Struktur kepemilikan dipercaya 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang 

nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan (Subagyo,Nur 

Aini Masruroh dan Indra Bastian: 2018). Struktur kepemilikan 

perusahaan yang go public disebut juga sebagai kepemilikan terhadap 

saham perusahaan publik yang didalammnya perlu mempertimbangkan 

dua aspek yaitu, kepemilikan pihak dalam atau manajemen perusahaan 

dan kepemilikan pihak luar. 

Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan 

manajerial. Dalam perusahan dengan kepemilikan manajerial, manajer 

yang sekaligus pemegang saham tentun akan menyelaraskan 

kepentingannya sebagai manajer dan pemegang saham. Hal ini akan 

berbeda jika manajernya tidak sekaligus sebagai pemegang saham, 

kemungkinan manajer tersebut hanya mementingkan kepentingannya 

sebagai manajer. 

Menurut 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. Penelitian yang juga 

dilakukan oleh Dwiyani, Badera, dan Sudana (2017) menjelaskan bahwa 

proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh pada ketepatwaktuan 

penyajian laporan keuangan. 

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



 
 
 
 
 

20 
 

8. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan indikator keberhasilan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan 

(Hilmi dkk,2008). Dalam perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 

tinggi dapat dikatan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut 

mengandunng berita baik dan perusahaan akan mengalami berita baik 

untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu (Kadir, 

2011). 

Penelitian Mahendra dan Putra (2014) menemukan hasil penelitian 

yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif 

terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan. Hasil yang 

sama juga didapatkan dari penelitian Septriana (2010) bahwa prfitabilitas 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

BUMN Indonesia. Serta penelitian Mufqi (2015) mengatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keungan. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sinurat dan 

Sitanggang (2017) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Riswan dan Saputri (2015) juga 

menemukan hasil yang sama bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu pelpaoran keuangan. Hasil yang sama juga 

didapatkan oleh Rianti (2014) menemukan hasil bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait 

mengenai variabel independen debt to equity ratio, struktur kepemilikan 

manajerial dan profitabilitas  terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Berikut hasil penelitian terdahulu dapat terangkum dalam table berikut: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No. 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Peneliti Hasil Peneliti 

1. Jumagiarti 

(2017) 

Variabel Dependen: 

Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

 

Variabel Independen: 

- Debt to equity 

ratio 

- Profitabilitas 

- Kepemilikan 

manajerial 

- Kepemilikan 

Institusional 

- Ukuran perusahaan 

- Debt to equity ratio 

berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

- Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

- Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap penyampaian 

laporan keuangan. 

- Struktur kepemilikan 

institusional berpengaruh 

positif terhadap penyampaian 

laporan keuangan. 

- Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

2. Mufqi 
(2015) 

Variabel Dependen: 
Ketepatan waktu 
Pelaporan Keuangan 
Variabel Independen: 
- Debt to equity 

ratio 

- Debt to equity ratio 

berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

- Profitabilitas berpengaruh 
positif terhadap ketepatan 
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No. 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Peneliti Hasil Peneliti 

- Profitabilitas  
- Kepemilikan pihak 

lua 
- Kualitas auditor 
- Ukuran perusahaan 

waktu pelaporan keuangan. 
- Kepemilikan pihak luar 

berpengaruh 
negativeterhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan. 

- Kualitas auditor berpengaruh 
positif terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan. 

- Ukuran perusahaan Kualitas 
auditor berpengaruh positif 
terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. 

3. Budiyanto 
dan Elma 
(2015) 

Variabel Dependen: 
Ketepatan waktu 
pelaporan keuangan 
 
Variabel Independen: 
- Debt to equity 

ratio 

- Profitabilitas 
- Struktur 

kepemilikan 
- Ukuran 

perusaahaan 
- Kualitas audit 
- Pergantian auditor 

- Debt to equity ratio 
berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. 

- Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan 
- Struktur kepemilikan 

berpengaruh positif terhadap 
ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. 

- Ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap 
ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. 

- Kualitas auditor berpengaruh 
positif terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan. 

- Pergantian auditor 
berpengaruh negatif terhadap 
ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. 

4. Riswan dan 
Saputri 
(2015) 

Variabel Dependen: 
Ketepatan waktu 
pelaporan keuangan 
 
Variabel Independen: 
- Profitabilitas 
- Ukuran Perusahaan 
- Debt to equity 

ratio 

- Profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 
- Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 
ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. 

- Debt to equity ratio 
berpengaruh negatif 
terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Lanjutan Tabel 2.1 
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No. 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Peneliti Hasil Peneliti 

5. Sinurat dan 

Sitanggang 

(2015) 

Variabel Dependen: 

Ketepatan Waktu 

Penyampaian laporan 

Keuangan 

 

 

Variabel Independen : 

- Debt to equity 

ratio 

- Net profit margin 

- Total asset turn 

over 

- Ukuran perusahaan 

- DER berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

- NPM berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

- Total asset turn over 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

- Ukuran perusahaan 

berpengharuh positif 

terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

6. Putra dan 

Ramantha 

(2015) 

Variabel Dependen: 

Ketepatwaktuan 

Publikasi Laporan 

Keuangan Tahunan. 

 

Variabel Independen: 

- Profitabilitas 

- Umur Perusahaan 

- Kepemilikan 

Insitusional 

- Komisaris 

Independen 

- Komite Audit 

  

- Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap 

ketepatwaktuan laporan 

keuangan tahunan. 

- umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatwaktuan laporan 

keuangan tahunan. 

- Kepemilikan institusional 

berpengaruh negative 

terhadap ketepatwaktuan 

laporan keuangan tahunan. 

- Komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatwaktuan laporan 

keuangan tahunan. 

- Komite audit berpengaruh 

negative terhadap 

ketepatwaktuan laporan 

keuangan tahunan. 

7. Rianti 

(2014) 

Variabel Dependen: 

Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

 

Variabel Independen: 

- Profitabilitas  

- Profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap ketepatan 

waktu pelaoran keuangan. 

- Leverage berpengaruh 

negative terhadap ketepatan 

waktu pelpaoran keuangan. 

Lanjutan Tabel 2.1 
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No. 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Peneliti Hasil Peneliti 

- Leverage  

- Kepemilikan 

Insitusional 

- Kepemilikan 

manajerial 

- Kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

8. Toding dan 

Wirakusum

a (2013) 

Variabel Dependen : 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

 

Variabel Independen : 

- Leverage 

- Profitabilitas 

- Ukuran Perusahaan 

- Reputasi KAP 

- Kepemilikan 

Manajerial 
- Komite Audit 

- Leverage berpengaruh  

negatif terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

- Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

- Komite audit berpengaruh 

negatif terhadap ketepatan 

penyampaian laporan 

keuangan. 

- Profitabilitas  berpengaruh 

negatif pada ketepatan 

waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

- Reputasi KAP berpengaruh 

negatif  pada ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan.  

- Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

9. Vita dan 

Peni (2012) 

Variabel Dependen: 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan. 

 

Variabel Independen: 

- Debt to Equity 

Ratio 

- Profitabilitas 

- Struktur 

Kepemilikan 

- Ukuran Perusahaan 

- Opini Audit 

- Debt to equity ratio 

berpengaruh negative 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

- Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

- Struktur kepemilikan 

berpengaruh negative 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

- Ukuran perusahaan 
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No. 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Peneliti Hasil Peneliti 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- Opini audit berpengaruh 

negative terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

10. Kadir 

(2011)  

Variabel Dependen: 

Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

 

Variabel Independen: 

- Ukuran perusahaan 

- Profitabilitas 

- Pos-pos luar biasa 

- Umur perusahaan 

- Rasio gearing 

- Kepemilikan 

manajerial 

- Kepemilikan 

insitusional 

- Ukuran perusahaan  

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

- Pos-pos lauar biasa  

berpengaruh negtif terhadap 

keteoatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- Umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- Rasio gearing berpengaruh 

negtif terhadap keteoatan 

waktu pelaporan keuangan. 

- Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap ketepepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

- Kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

11. Dwiyanti 

(2010) 

Variabel Dependen: 

Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

 

Variabel Independen: 

- Debt to equity 

ratio 

- Return on asset 

- Struktur 

kepemilikan 

- Kualitas auditor 

- Pergantian auditor 

- Debt to equity ratio 

berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

- Return on asset 

berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

- Struktur kepemilikan 

berpengaruh positif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 
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No. 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Peneliti Hasil Peneliti 

- Kualitas auditor berpengaruh 

negative terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

- Pergantian auditor  

berpengaruh negative 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

12. Septriana 

(2010)  

Variabel Dependen : 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan 

Perusahaan BUMN 

Indonesia 

 

Variabel Independen : 

- Debt to equity 

ratio 

- Profitabilitas 

- Ukuran perusahaan 

- Umur perusahaan 

- Item-item luar 

biasa 

- Resiko industri 

- Debt to equity ratio  

berpengaruh positif 

signifikan pada Ketepatan 

waktu penyampaian 

laporan keuangan 

perusahaan BUMN di 

Indonesia.  

- Profitabilitas  berpengaruh 

positif signifikan pada 

Ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan perusahaan 

BUMN di Indonesia. 

- ukuran perusahaan  

berpengaruh positif 

signifikan pada Ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan BUMN 

di Indonesia. 

- Resiko industri independen 

berpengaruh positif 

signifikan pada Ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan BUMN 

di Indonesia. 

- Umur perusahaan  

berpengaruh positif tidak 

signifikan pada Ketepatan 

waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan BUMN 

di Indonesia. 

- Item-item luar biasa 

berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan pada 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 
keuangan. 

Lanjutan Tabel 2.1 

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



 
 
 
 
 

27 
 

No. 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Peneliti Hasil Peneliti 

13. Setiawan 

(2010)  

Variabel Dependen: 

Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

 

Variabel Independen: 

- Ukuran Perusahaan 

- Umur Perusahaan 

- Struktur 

kepemilikan public 

- Debt to Equity 

Ratio 

- Return On Asset 

(ROA) 

- Current Rasio 

(CR)  

- KAP (Reputasi 

Auditor) 

- Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- Umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- Struktur kepemilikan publik 

berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- DER (Debt to Equity Ratio) 

berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

- ROA (Return On Asset) 

berpengaruh negtaif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- CR (Current Ratio) 

berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

- KAP (Reputasi Auditor) 

berpengaruh negatif terhadap 

ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 
 

C. Kerangka Pemikiran 

 Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan 

rentang waktu antara pengumuman laporan tahunan yang telah diaudit kepada 

publik yaitu lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit, setelah tanggal tutup tahun buku 

perusahaan sampai dengan tanggal penyerahan ke Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajeman 
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dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi 

tersebut itu tidak disampaikan dengan tepat waktu maka akan menyebabkan 

informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan. 

Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer dalam menghadapi 

ketidakpastian yang terjadi didalam lingkungan kerja (Septriana, 2010). 

 Debt to equity ratio merupakan salah satu indikator yang digunakan 

perusahaan untuk mengukur nilai hutang suatu perusahaan yang diperkirakan 

mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan 

keuangan. Jika debt to equity terlalu tinggi maka mencerminkan tingginya 

resiko keuangan suatu perusahaan (Irna dan Sitanggang, 2015). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono dan Elma (2015) 

menunjukan bahwa debt to equity ratio secara signifikan berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan. 

Hal tersebut juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dwiyanti (2010), Irfan (2014), Sinurat dan Sitanggang (2015), Riswan dan 

Saputri (2015) dan Setiawan (2014) yang menyatakan bahwa debt to equity 

ratio berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Struktur kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh direksi,manajer, karyawan dan perangkat internal (Putri, 

2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir (2011) bahwa 

struktur kepemeilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu pelapora keuangan. Penelitian ini juga konsisten dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Jumagiarti (2017) dan Rianti (2014) yang 

menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Menurut  penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2011) bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian 

ini juga sama dengan Budiyanto dan Elma (2015) dan Septriana (2010) 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Berdasarkan uraian mengenai pengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan, model penelitiannya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

  

N 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya 

mengenai masalah yang sedamg dipelajari, dimana suatu hipotesis 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau 

lebih. Perumusan hipotesis dapat dikembangkan berdasarkan hubungan yang 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu: 

debt to equity ratio, struktur kepemilikan manajerial, dan laba. 

1. Pengaruh Debt to equity ratio terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan 

Semakin tinggi debt to equty ratio perusahaan maka akan semakin 

tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Hal ini dukung 

oleh penelitian Hilmi dan Ali (2008) yang menunjukan bahwa 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung tidak 

tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dibandingkan 

perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan 

penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Menurut Sinurat dan Sitanggang (2015) menyatakan bahwa debt to 

equity ratio berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

penyamampaian laporan keuangan. Hal ini ngendindikasikan bahwa 

sekalipun DER menunjukan besarnya resiko terhadap ketepatan waktu. 

Semakin tinggi debt to equity ratio maka keterlambatan laporan 

keuangan perusahaan akan semakin tidak tepat waktu. Karena 
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perusahaan dalam pelaporan keuangannya menganbaikan informasi 

tentang debt to equity ratio. Dwiyanti (2010) dan Setiawan (2014) 

mengatakan bahwa debt to equty ratio berpengaruh negatif terhadap 

ketapatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini merumuskan 

hipotesis pertama: 

H1 :  Debt equity ratio berpengaruh negatif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Struktur kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, karyawan, dan 

perangkat internal perusahaan lainnya (Putri, 2011). Ardianingsih dan 

Ardiyani (2010) menemukan ada pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan 

bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

mendorong untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan 

memotivasi manajer bertindak hati-hati, karena ikut menanggung 

konsekuensi atas tindakanya. 

Kepemilikan manajerial menimbulkan rasa tanggung jawab yang 

lebih besar bagi pihak manajemen karena setiap keputusan yang diambil 

akan dipikirkan dahulu dengan baik agar tidak berdampak buruk untuk 

dirinya. Demikian kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja 

manajer, apabila kinerja manajer tersebut baik perusahaan tidak akan 
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menunda untuk mempublikasikan laporan keuangannnya. (Kristiantini 

dan Sujana, 2017). 

Diharapkan dengan semakin besar kepemilikan manajerial maka 

akan semakin besar pula pengawasan manajemen terhadap pengelolaan. 

Investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Ardianingsih dan Ardiyani, 

2010). 

Menurut 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. Penelitian yang juga 

dilakukan oleh Dwiyani, Badera, dan Sudana (2017) menjelaskan bahwa 

proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada 

ketepatwaktuan penyajian laporan keuangan. 

Kadir (2011) meneliti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial 

maka semakin cepat menyerahkan laporan keuangan. Perusahaan yang 

mempunyai kinerja manajerial yang baik akan lebih cepat dan tepat 

dalam penyampian laporan keuangan,hal ini dilakukan oleh peneliti 

Jumagiarti (2017). 

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini merumuskan 

hipotesis kedua: 

H2 : Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 
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3. Pengaruh Profitbilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Profitabilitas merupakan suatu keberhasilan perusahan dalam 

menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi 

perusahaanya. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang optimal 

akan cendrung lebih tepat waktu dalam menyampaikan pelaporan 

keuangannya dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian 

(Rianti, 2010). 

Menurut Septriana (2010) menemukan hasil penelitian bahwa 

prpfotabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mahendra dan Putra (2014) dan Mufqi (2015) menemukan bahwa 

profitabilitas positif berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan 

maka akan semakin baik pula ketepatan waktu perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini merumuskan 

hipotesis ketiga: 

H3 :  Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 
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