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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent (agen 

yang mengatur manajemen sebuah usaha) dan principal (pemilik 

usaha). Pemilik usaha disebut sebagai pihak yang melakukan evaluasi 

terhadap informasi sedangkan agen adalah pihak yang mengambil 

keputusan. Dalam teori keagenan menjelaskan berbagai konflik 

kepentingan dalam perusahaan baik antara manajer dengan pemegang 

saham, manajer dengan kreditur atau antara pemegang saham, kreditur 

dan manajemen yang disebabkab adanya hubungan keagenan (agency 

relationship).  

Pada teori keagenan (agent) juga dijelaskan mengenai adanya 

asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik 

(pemegang saham) sebagai principal. Asimetri informasi terjadi 

karena pihak manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkn dengan pemegang 

saham dan stakeholder lainnya. Penyampaian laporan keuangan 

kepada stakeholder nantinya dapat meminimalkan asimetri informasi 

yang terjadi antara pihak manajer dan stakeholder karena laporan 
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keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan 

kepada pihak-pihak diluar. 

2. Teori signal  

Teori signal dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan keuangan 

yang menggunakan informasi yang asimetris antara perusahaan 

dengan pihak luar karena manajemen lebih banyak tahu tentang 

prospek perusahaan dan peluang masa depan dibandingkan pihak luar 

(investor). Asimetris informasi akan terjadi jika manajemen tidak 

secara penuh menyampaikan semua informasi yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. Untuk menghindari 

asimetris informasi, perusahaan harus memberikan informasi sebagai 

sinyal kepada investor. Asimetris informasi perlu diminimalkan, 

sehingga perusahaan go public dapat menginformasikan keadaan 

perusahaan secara transparan kepada investor (Dwiyanti, 2010) 

Teori signal mengemukanan tentang bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal 

dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya 

(Kusumawardani, 2011). 

 

 



9 
 

 
 

3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan 

untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catataan 

atas laporan keuangan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  

Menurut Munawir (2001), laporan keuangan pada dasarnya 

adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

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. Laporan Keuangan yang 

disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 

pemakai, namun laporan keuangan tidak menyediakan semua 

informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non keuangan.  

Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi terdiri dari:  



10 
 

 
 

a. Investor 

Merupakan pemasok dana yang dibutuhkan untuk memulai 

kegiatan usaha. Investor berkepentingan terhadap resiko yang 

melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukannya, 

selain itu investor juga berkepentingan terhadap laporan keuangan 

suatu perusahaan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman 

modalnya. 

b. Kreditor 

Kreditor merupakan pihak yang menyediakan barang, jasa 

dan sumber daya keuangan baik dengan kredit maupun 

memberikan pinjaman. Para kreditor tertarik dengan kredit maupun 

memberikan pinjaman. Para kreditor tertarik dengan informasi 

keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah 

jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

c. Pelanggan 

Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat 

dalam perjanjian jangka panjang atau bergantung pada perusahaan. 

d. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah 

kekuasaanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan dan 

kesempatan kerja. Selain itu pemerintah juga membutuhkan 

informasi untuk mengukur aktivitas perusahaan, menetapkan 
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kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional. 

e. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilkannya 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan untuk melakukan penilaian atas kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

f. Masyarakat  

Masyarakat memerlukan informasi akuntansi guna 

membantu menyediakan informasi aktual dan tren serta 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

Menurut Djarwanto (2004) laporan keuangan sebagai 

pertanggungjawaban kepada pihak ekstern harus disusun sedemikian 

rupa sehingga memenuhi keperluan untuk: 

a. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi 

keuangan dan perubahan-perubahan kekayaan bersih. 

b. Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para 

pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari 

perusahaan. 
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c. Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para 

pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari 

perusahaan. 

d. Memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai 

perusahaan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai 

dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-

komponen berikut: 

a. Laporan Posisi Keuangan  

Laporan ini menunjukkan keadaan keuangan tanggal 

tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta 

yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban 

perusahaan yang disebut pasiva. 

b. Laporan Laba Komprehensif (Laporan Laba Rugi) 

Laporan ini merupakan suatu laporan yang menunjukkan 

pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha 

untuk suatu periode tertentu. Laporan laba komprehensif 

terkadang disebut laporan penghasilan atau laporan pendapatan 

dan biaya merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan 

keuangan perusahaan dan juga merupakan tali penghubung dua 

neraca yang berurutan. Dari uraian tersebut dapat dilihat 

pentingnya laporan laba komprehensif yaitu sebagai alat untuk 

mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga 
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mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam 

suatu periode. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan 

atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode 

bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang 

dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan 

perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari 

transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan 

pembayaran deviden, menggambarkan sejumlah keuntungan dan 

kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode 

yang bersangkutan. 

d. Laporan Arus Kas 

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan 

informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu 

perusahaan selama satu periode. Untuk mencapai tujuan, aliran 

kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok yang berbeda, yaitu: 

penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif 

atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, 

laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi 
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tambahan serta kontinjensi serta komitmen. Catatan atas laporan 

keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta 

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai, terdapat 

karakteristik laporan keuangan (IAI, 2002) yaitu: 

a. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam 

laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat 

dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan 

untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. 

Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya 

dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan 

hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut 

terlalu untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 

b. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk 

memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 

keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila 
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informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa 

masa lalu, masa kini, masa depan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka dimasa lalu.  

c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari 

yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. Selain itu informasi harus 

diarahkan pada kebutuhan pemakai dan tidak bergantung 

pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. Dalam hal 

menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, 

maka ketidakpastian tersebut diakui dengan 

mengungkapkan hakikat dan tingkatnya dengan 

menggunakan pertimbangan sehat. Agar dapat diandalkan, 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialistis dan biaya 

(kelengkapan). Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan 

dapat mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan 

menyesatkan. 
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d. Dapat Dibandingkan 

Pemakai laporan keuangan harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi 

posisi keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara 

relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa 

harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, 

antara periode yang sama dan untuk perusahaan yang 

berbeda. 

4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Ketepatan waktu dapat diartikan sebagai ketersediaan 

informasi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan 

kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, jika terjadi penundaan 

yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu 

menyeimbangkan manfaat relatif antara laporan tepat waktu dan 

ketentuan informasi andal.  

Banyak pihak-pihak percaya bahwa ketepatan waktu laporan 

keuangan (timeliness)  merupakan karakteristik penting bagi laporan 

keuangan, pihak-pihak tersebut misalnya akuntan, manajer, analisis 
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keuangan. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan 

keuangan seharusnya disajikan dalam perusahaan yang mungkin 

mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan 

keputusan (Hendriksen dalam Bandi dan Santoso, 2000). 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah 

informasi yang tersedia sebelum kehilangan kemampuanya untuk 

mempengaruhi keputusan atau membuat perbedaan dalam keputusan, 

dan ketepatan waktu senantiasa terkait seberapa cepat atau seberapa 

lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menyediakan laporan 

keuangan ke publik (Suwardjono dalam Made, 2004). 

Ketepatan penyusunan berpengaruh pada nilai laporan 

keuangan tersebut, keterlambatan akan menimbulkan reaksi negatif 

dari pelaku pasar modal. Keterlambatan dapat berakibat buruk bagi 

perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Secara tidak 

langsung para investor mungkin menanggapinya sebagai tanda yang 

buruk bagi perusahaan. 

5. Profitabilitas 

Menurut Holthousen dalam Ainun (1999) profitabilitas adalah 

ukuran penting untuk menunjukkan apakah perusahaan tergolong 

sehat secara finansial. Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan 

tingkat efektivitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan.  

Penelitian Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Utari Hilmi 

(2008) berpendapat bahwa perusahaan yang memperoleh laba 
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cenderung tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya dan 

sebaiknya jika mengalami rugi. Namun hasil ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Ifada (2009), Saleh (2004) yang menemukan bahwa 

profitabilitas tidak secara signifikan mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Carslaw dan Kaplan (1991) menemukan bahwa 

perusahaan yang mengalami kerugian meminta auditornya untuk 

menjadwalkan pengauditannya lebih lambat dari yang seharusnya, 

akibatnya laporan keuangan terlambat. Penelitian Carrslaw dan 

Kaplan (1991) menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung 

menunda penyampaian laporan keuangan apabila perusahaan yakin 

terdapat berita buruk dalam laporan keuangan tersebut, karena 

berpengaruh pada kualitas laba. 

Ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman laba 

tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika perusahaan 

memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang 

mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan 

keuangan tepat waktu dan jika profitabilitas rendah dimana hal ini 

mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat 

waktu menyerahkan laporan keuanganya. 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar 

kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, 
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total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja. Semakin besar 

nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan 

itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, 

semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan 

semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan 

dikenal dalam masyarakat. 

Dyer dan Mc Hugh (1975), Carslaw dan Kaplan (1991) dan 

Owusu Ansah (2000) dalam penelitian mereka menemukan bahwa 

ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dengan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran (proksi) 

yang mereka gunakan untuk variabel ukuran perusahaan ini adalah 

dengan total aset. Perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang 

besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf 

akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sitem 

pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, 

regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan 

perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih 

cepat ke publik. 

7. Komite Audit 

Komite audit bertanggung jawab mengawasi laporan 

keuangan, audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal 

(termasuk audit internal). Selain itu dapat mengurangi sifat 

opportunistic manajemen yang melakukan earnings management 
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dengan cara mengawasi pelaksanaan audit eksternal (Siallagan dan 

Machfoedz, 2006). 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap kinerja dewan direksi dan manajemen 

sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. 

8. Opini Audit  

Akuntan publik adalah salah satu pihak yang memegang 

peranan penting untuk tercapainya laporan keuangan yang berkualitas 

di pasar modal. Akuntan publik bertugas memberikan assurance  

terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan 

oleh manajemen. Assurance terhadap laporan keuangan tersebut, 

diberikan akuntan publik melalui opini akuntan publik.  

Laporan audit merupakan alat yang digunakan oleh auditor 

untuk mengkomunikasikan hasil auditnya kepada masyarakat. Tujuan 

utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan 

pendapatan apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum di Indonesia. Terdapat lima jenis pendapat auditor, 

yaitu: Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). 

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas 

(unqualified opinion with explanatory language). Pendapat wajar 

dengan pengecualian (qualified opinion). Pendapat tidak wajar 
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(adverse opinion). Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer 

of opinion).  

Whittred dalam Utari Hilmi (2008) Laporan keuangan yang 

memberikan pendapat qualified opinion mengalami audit delay lebih 

lama. Jadi perusahaan yang menerima unqualified opinion dari auditor 

untuk laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya karena unqualified opinion 

merupakan good news dari auditor sehingga auditor tidak perlu 

melakukan penambahan prosedur dalam auditnya dan apabila tidak 

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuanganya dan menerima 

opini selain unqualified opinion itu dianggap bad news. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Rusdi, dkk. (2004) melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian Rusdi, dkk. menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

dan kepemilikan dari pihak dalam secara signifikan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan debt to equity, 

profitabilitas, kepemilikan dari pihak luar dan umur perusahaan secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) melakukan 

penelitian mengenai faktr-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan 
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waktu pelaporan keuangan, dengan variabel independen: profitabilitas, 

leverage¸ likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, reputasi 

KAP, opini auditor. Variabel dependen: ketepatan waktu. Hasil 

menunjukan bahwa profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik dan 

reputasi KAP memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan leverage, 

ukuran perusahaan, dan opini auditor tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ketepatan waktu.   

 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Profitabilitas dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan dan untuk melihat keefektifan 

manajemen suatu perusahaan dalam mengungkapkan tanggung 

jawabnya. 

Penelitian Dyer dan MC Hugh (1975) dan penelitian Carslaw 

dan Kaplan (1991) menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung 

menunda penyampaian laporan keuangan apabila perusahaan yakin 

terdapat berita buruk dalam laporan keuangan tersebut, karena 

berpengaruh pada kualitas laba. 

 Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan 

bahwa laporan keuangan tersebut mengandung berita baik dan 

perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung melaporkan 
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laporan keuanganya tepat waktu. Hal ini juga berlaku jika 

profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung berita 

buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu dalam 

menyerahkan laporan keuangannya.  

Penelitian mengenai hubungan profitabilitas terhadap 

ketepatan waktu yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) 

menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas secara signifikan 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan 

hasil penelitian Saleh (2004) dan Indrabudi ( 2011) menemukan 

bahwa profitabilitas tidak secara signifikan mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

2. Ukuran Perusahaan dan Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

Dyer dan Mc Hugh (1975), Carslaw dan Kaplan (1991) dan 

Owusu Ansah (2000) dalam penelitian mereka menemukan bahwa 

ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dengan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran (proksi) 

yang mereka gunakan untuk variabel ukuran perusahaan ini adalah 

dengan total aset. Bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih 

cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang 
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lebih kecil. Mereka beragumen bahwa perusahaan yang memiliki 

sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber 

informasi, lebih banyak staf akuntansi, adanya pengawasan dari 

investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini 

memungkinkan perusahaan untuk melaporkan keuangan auditanya 

lebih cepat ke publik. 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap ketepatan waktu telah banyak dilakukan . Melia (2012) dan 

Saleh (2004) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak secara 

signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Penelitian Indrabudi (2010) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. 

3. Komite Audit dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Komite audit bertanggung jawab mengawasi laporan 

keuangan, audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian 

internal (termasuk audit internal).  Komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris 

dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja dewan 
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direksi dan manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate 

governance. 

Salah seorang dari Komite Audit memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan. Menurut Purwati (2006) dan 

Wijaya (2012) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

4. Opini Audit dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan 

Laporan audit merupakan alat yang digunakan oleh auditor 

untuk mengkomunikasikan hasil auditnya kepada masyarakat. 

Tujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan 

pendapatan apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum di Indonesia.  

Laporan keuangan yang memberikan pendapat qualified 

opinion mengalami audit delay lebih lama (Whittred dalam Utari 

Hilmi, 2008). Perusahaan yang menerima unqualified opinion dari 

auditor untuk laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena 

unqualified opinion merupakan good news dari auditor sehingga 

auditor tidak perlu melakukan penambahan prosedur dalam auditnya, 
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sebaliknya perusahaan akan cenderung tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya apabila menerima opini selain 

unqualified opinion karena hal tersebut dianggap sebagai berita 

buruk (bad news). Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H4:  Opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

 

D.  Model Penelitian 

Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu: profitabilitas, 

ukuran perusahaan, komite audit, opini audit dan variabel dependen: 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pada penelitian ini 

model penelitian untuk menggambarkan hubungan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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