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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Aktivitas pada Pasar modal di Indonesia berkembang semakin pesat. Hal ini 

menyebabkan meningkatnya permintaan masyarakat akan transparansi kondisi 

keuangan. Kondisi keuangan termuat dalam laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi nilai 

informasi suatu laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan tepat 

waktu akan memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Informasi yang 

bermanfaat adalah informasi yang tidak menimbulkan adanya asimetri informasi 

dan tidak menghilangkan kemampuan laporan keuangan sebagai alat bantu 

prediksi bagi pengguna.  

Dalam proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan yang sudah 

diaudit, Ketepatan waktu (Timeliness) pelaporan dapat mempengaruhi nilai suatu 

perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan merupakan syarat utama bagi perusahaan 

go public yang terdaftar di Bursa. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 

Publik Bab III Pasal 7, Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku 
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berakhir. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya timeliness reporting laporan 

keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

Diindonesia, banyak perusahaan yang tidak menyampaikan laporan 

keuangan auditan secara tepat waktu ke bursa. Pada tahun 2017, Bursa Efek 

Indonesia (BEI) menyatakan ada 70 perusahaan terbuka atau emiten yang belum 

menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017. Alasan perusahaan belum 

menyampaikan laporan keuangan tersebut adalah karena ada beberapa bagian dari 

laporan keuangan yang belum selesai. Padahal seharusnya, emiten tersebut harus 

menyampaikan laporan keuangan paling lambat akhir April. Atas keterlambatan 

ini, Otoritas bursa memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan 

tersebut. Dimulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga, sanksi denda hingga 

melakukan suspensi. Adapun salah satu alasan suspensi yaitu karena emiten tidak 

memenuhi kewajiban yang telah ada dalam aturan seperti pelaporan dan lainnya. 

Jadi, jika emiten masih membandel, BEI tak segan-segan menghentikan 

sementara perdagangan saham (suspensi) dari emiten tersebut. 

(www.liputan6.com). 

Timeliness (Ketepatan waktu) didefinisikan sebagai jumlah hari yang 

berlalu antara akhir tahun keuangan perusahaan dan hari di mana audit laporan 

keuangan diterima oleh BEI. Berdasarkan peraturan yang ada, apapu alasannya 

perusahaan wajib melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu ke bursa. 

Beberapa penelitian menunjukkan beberapa hal yang mungkin dapat 

mempengaruhi timeliness reporting. Diantaranya adalah Efektivitas Komite 

http://bisnis.liputan6.com/read/2949154/bei-bekukan-perdagangan-2-saham-jelang-akhir-pekan
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Audit. Menurut Dezoort (dalam Ika dan Ghazali, 2012)ada empat unsur yang 

menentukan efektivitas komite audit: 

1. Composition (Komposisi) 

2. Authority (Wewenang) 

3. Resources (Sumber Daya) 

4. Diligence (Ketekunan) 

Dezoort (dalam Ika dan Ghazali, 2012) menyatakan “Komite audit yang 

efektif memiliki anggota yang memenuhi syarat dengan wewenang dan sumber 

daya untuk Melindungi kepentingan stakeholder dengan memastikan pelaporan 

keuangan yang andal, pengendalian internal, dan Manajemen risiko melalui upaya 

pengawasan yang sering dilakukan”. 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tentang 

Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dinyatakan bahwa 

anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal 

dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik; 

wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan 

dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;wajib memiliki piagam Komite 

Audit; serta mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 

(tiga) bulan. 

Diori (2013) menemukan bahwa keahlian komite audit, ukuran komite 

audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, Purbasari (2014) menemukan 

bahwa ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/02686901211217996
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dan frekuensi pertemuan komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

Owusu-Ansah (dalam Ika dan Ghazali, 2012) membagi faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi ketepatan waktu. Diantaranya yaitu faktor karakteristik 

perusahaan dan faktor audit. Ukuran perusahaan, umur perusahaan, jenis industri 

dan kondisi keuangan perusahaan seperti profitabilitas dan leverage merupakan 

variabel-variabel yang termasuk faktor karakteristik perusahaan sedangkan Faktor 

audit misalnya ukuran perusahaan KAP, opini audit, dan kompleksitas operasi 

perusahaan.  

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, yaitu: total assets, log size, nilai pasar 

saham dan lain-lain. Rachmawati (2008) menemukan bahwa size perusahaan, 

solvabilitas dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap Timeliness 

sedangkan profitabilitas dan auditor internal tidak mempunyai pengaruh terhadap 

Timeliness. Menurut Rachmawati, ukuran perusahaan memiliki alokasi danayang 

lebih besar untuk membayar biaya audit, hal ini menyebabkan perusahaan 

yangmemiliki ukuran perusahaan yang lebih besarcenderung memiliki Audit 

Delay dan Timeliness yang lebih pendek bila dibandingkan denganperusahaan 

yang memiliki ukuran perusahaanyang lebih kecil. Sehingga, penyampaian 

laporan keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu. 

Ika dan Ghazali (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Audit committee 

effectiveness and timeliness of Reporting: Indonesian Evidence” menemukan 

bahwa efektivitas komite audit, kondisi keuangan dan jenis industri berpengaruh 
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signifikan terhadap jangka waktu pelaporan keuangan. Disisi lain, ukuran 

perusahaan dan jenis auditor tidak signifikan dalam mempengaruhi FRLT. 

Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan tanggung 

jawab perusahaan. Bursa telah memberikan kepercayaan kepada setiap perusahaan 

yang terdaftar di Bursa. Seharusnya perusahaan dapat menggunakan waktu sebaik 

mungkin agar mampu menyerahkan laporan auditan secara tepat waktu.  

Dari ulasan diatas dan beberapa perbedaan hasil penelitian yang ada maka 

peneliti tertarik untuk melakukan riset berjudul “Pengaruh Efektivitas Komite 

Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Timeliness Reporting pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016” 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan Latar belakang, tujuan penelitian yaitu meneliti 

beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi Timeliness Reporting , 

diantaranya Efektivitas Komite Audit dan Ukuran Perusahaan. Maka adapun 

rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Efektivitas Komite Audit berpengaruh terhadap Timeliness  

Reporting pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Timeliness Reporting 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016? 

3. Apakah Efektivitas Komite Audit dan Ukuran Perusahaan secara 

simultan berpengaruh terhadap Timeliness Reporting pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap 

Timeliness Reporting pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2016 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Timeliness 

Reporting  pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Ukuran 

Perusahaan secara simultan terhadap Timeliness Reporting pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :  

a. Bagi Akademisi 

Sebagai Literatur untuk memperluas wawasan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi Timeliness Reporting dan dapat dijadikan 

pendukung atau tambahan untuk melakukan riset selanjutnya. Sehingga, 

dapat melakukan perbaikan dimasa mendatang. 

 

b. Bagi Auditor 

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi Timeliness Reporting. Sehingga, dapat menjalankan 
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Tanggungjawab profesi sebagaimana yang diharapkan untuk menghasilkan 

pelaporan hasil audit yang berkualitas dan dapat mempublikasikan hasil 

laporan audit secara tepat waktu.  

c. Bagi Perusahaan 

Sebagai tambahan wawasan mengenai pentingnya Komite audit 

yang efektif serta ukuran perusahaan yang dimiliki perusahaan bagi 

Pelaporan keuangan secara tepat waktu (Timeliness Reporting).  

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Penulisan 

Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sistematika penulisan ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran penilitian yang lebih jelas, sederhana, dan sistematis 

agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan dalam penelitian 

yang telah dibuat, dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan dan manfaat yang akan dicapai melalui penelitian 

ini dan uraian sitematika penulisan dari penelitian. 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang Landasan Teori yang digunakan peneliti 

sebagai acuan dalam menganalisis penelitian dan telaah literatur 

yang digunakan sebagai pengembangan Hipotesis.   

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta 

metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang di 

teliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teori-teori yang ada. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di 

Bab I. 

 

 

 

 

 


