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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis dan pasar modal di Indonesia akan berdampak 

pada peningkatan permintaan akan suatu laporan keuangan. Pasar modal menurut 

otoritas jasa keuangan (OJK) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang pasar modal.  

Laporan keuangan merupakan wahana bagi perusahaan untuk 

menginformasikan dan mengkomunikasikan tentang perusahaan mengenai sumber 

daya yang dimiliki dan kinerja dari perusahaan tersebut kepada para pemegang 

kepentingan. Hery (2009:4), kebutuhan stakeholder akan transparansi dan 

akuntabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan telah mendorong pada 

perlunya peran seorang profesional akuntan perusahaan yang akan bertanggung 

jawab dalam menyiapkan data keuangan dan data operasional yang dapat 

dipercaya, accountable, akurat, tepat waktu, obyektif, mudah dimengerti dan 

relevan bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan yang telah diaudit memuat di dalamnya tentang 

informasi penting  yang dibutuhkan oleh investor dalam menentukan keputusan 

untuk tetap mempertahankan saham yang dimilikinya atau menjual saham yang 

dimilikinya. Bagi pihak pemilik dan manajer, berguna untuk menentukan arah 
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kebijakan dan evaluasi dari kinerja perusahaan, sedangkan bagi pihak pemerintah 

berguna untuk menentukan perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Dengan 

begitu banyak kegunaannya dari laporan keuangan ini, maka laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia yang telah diaudit oleh kantor 

akuntan publik yang juga telah terdaftar di bursa efek Indonesia, menuntut 

ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

kantor akuntan publik. Jika terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan 

keuangan tersebut maka hal ini akan mengurangi fungsi laporan keuangan yang 

sangat penting. Keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit ini biasanya disebut audit delay. Menurut Andi (2011), audit delay 

merupakan lamanya atau rentang  waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal  penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan 

audit. Rustiarini dan Mita (2013), audit delay merupakan lamanya waktu 

penyampaian laporan keuangan yang diukur dari penutupan tahun buku laporan 

keuangan sampai diselesaikannya laporan keuangan auditan oleh auditor 

independen. Keterlambatan inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi 

yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian 

keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Mencermati dari dua 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa audit delay adalah rentang waktu 

yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan laporan audit yang dihitung dari 

tanggal periode tutup buku tahunan sampai dengan laporan keuangan tersebut 

diterbitkan. 



 

 

 
 

3 

Prihadi (2013:5), menyatakan bahwa pemahaman laporan keuangan yang 

mendalam akan sangat membantu dalam analisis rasio. Pada analisis tingkat 

lanjutan, anlisis bahkan diharapkan mampu untuk melakukan penyesuaian laporan 

keuangan dalam rangka analisis rasio. 

Setiap perusahaan yang Go Public diwajibkan untuk menyampaikan 

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 

telah diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang telah terdaftar di bursa efek 

Indonesia dan harus melaporkan ke otoritas jasa keuangan (OJK). Ketepatan 

waktu dari suatu pelaporan hasil audit tersebut merupakan suatu hal pokok yang 

harus dipatuhi oleh perusahaan. Nilai kemanfaatan dari informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan akan bernilai, jika disajikan secara akurat dan 

tepat waktu, yakni tersedia pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan 

keuangan. Menurut Rachmawati (2008), penyampaian informasi sedini mungkin 

sangat diperlukan agar dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

ekonomi dan mencegah agar terlambatnya pembuatan keputusan tersebut. Salah 

satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu dalam 

penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan pada para pemegang kepentingan dan kepada 

OJK juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan 

auditnya. Laporan keuangan harus disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 

pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika terjadi 

penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi 

yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Selain itu, informasi laporan 
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keuangan yang terlalu lama dipublikasikan akan membuat kurang bermanfaaatnya 

laporan keuangan tersebut bagi para pemegang kepentingan. Kartika (2009), 

dalam penelitiannya menyatakan hal yang penting adalah bagaimana agar dalam 

penyajian laporan keuangan itu bisa tepat waktu atau tidak terlambat dan 

kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan tidak bocor kepada pihak lain 

yang bukan kompetensinya untuk ikut mempengaruhinya. Messier, dkk (2006:10) 

peran auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disiapkan oleh 

menajer telah sejalan dengan perjanjian kontrak. Oleh karena itu verifikasi auditor 

atas informasi keuangan menambah kredibilitas laporan keuangan tersebut dan 

mengurangi risiko informasi, yang berpontensi menguntungkan baik pemilik 

maupun manajer.  

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini sangat pesat, sehingga 

pemerintah ingin membentuk suatu lemabaga baru yang memiliki fungsi tesendiri 

untuk mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Pengawasan menurut Aedi 

(2014:2), pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi menajemen yang 

mengukur dan melakukan koreksi atas kinerja atau upaya yang sedang dilakukan 

dalam rangka meyakinkan atau memastikan bahwa tercapainya tujuan dan rencana 

yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menjadi dasar untuk mendirikan otoritas 

jasa keuangan atau yang dikenal dengan OJK. Secara historis, ide untuk 

membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah 

dimunculkan semenjak diundangkannya Undang-undang (UU) No.23/1999 

tentang Bank Indonesia. Berdasarkan UU tersebut dijelaskan bahwa tugas 

pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa 
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keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukkan lembaga pengawasan 

sektor jasa keuangan independen harus dibentuk. Bahkan pada ketentuan 

selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukkan lembaga pengawasan akan 

dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002. Hal tersebutlah, yang dijadikan 

landasan dasar bagi pembentukkan suatu lembaga independen untuk mengawasi 

sektor jasa keuangan. 

Akan tetapi dalam prosesnya, perintah untuk membentuk lembaga 

pengawasan ini, masih belum terealisasi. Hal ini dikarenakan OJK diharapkan 

tidak hanya mengawasi sektor keuangan saja, tetapi lembaga ini dapat 

melaksanakan tugasnya yang lebih komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan 

dalam kurun waktu hampir satu dekade, OJK tidak dapat menjadi pengawas 

perkembangan perbankan yang belakangan ada banyak fenomena-fenomena 

negative. Seperti kasus Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada 

ketakutan bertindak dan dikarenakan memang tidak ada lembaga tertentu yang 

menjadi pengawas. OJK kini bisa menjadi penting, karena dalam perkembangan 

praktekmengenaipengawasan jasa keuangan di sektor pasar modal, perbankan, 

asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain 

akan menjadi semakin kompleks. 

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa 

keuangan yang diperoleh melalui www.ojk.go.id, OJK melaksanakan tugas dan 

pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal yang sebelumnya 

dilakukan oleh badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan 
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(BAPPEPAM-LK). Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang 

otoritas jasa keuangan menandai babak baru industri jasa keuangan di Indonesia. 

Kehadiran lembaga baru ini diharapkan secara komprehensif akan mengatur dan 

mengawasi jasa keuangan di sektor pasar modal, perbankan, asuransi, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Pasal 4 UU 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan 

tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara 

secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem 

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi 

kepentingan konsumen maupun masyarakat, dan dengan pembentukan OJK, maka 

lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan 

secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, 

OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber 

daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa 

keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK 

dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi 

independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran 

(fairness). 

Berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 21 tahun 2011 tersebut salah 

satu dari fungsi pengewasan yang dilakukan oleh OJK adalah setiap perusahaan 

yang terdaftar di BEI wajib melaporkan laporan keuangannya yang telah diaudit 

oleh KAP yang terdaftar di BEI kepada OJK dan BEI. Tetapi dalam penelitian ini 

tetap yang dijadikan acuan tentang batas akhir pelaporan keuangan adalah 
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peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-

431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 

Publik Nomor X.K.2 tentang penyampain laporan keuangan berkala emiten atau 

perusahaan publik karena peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 baru berlaku 

pada 1 Januari 2017. Bunyi peraturan BAPEPAM-LK perturan nomor X.K.2, 

disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan 

Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada 

Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir 

bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Setelah dilakukan pengamatan sementara berdasarkan peraturan OJK 

tersebut, masih sangat banyak perusahaan yang terdaftar di BEI yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangannya. Data yang diperoleh dari IDX.CO.ID 

menunjukan pada tahun 2013 terdapat 29 perusahaan yang terlambat melaporkan 

laporan keuangannya yang telah diaudit  oleh kantor akuntan publik yang terdaftar 

di BEI, kemudian pada tahun 2014 terdapat 30 perusahaan yang terlambat 

melaporkan laporan keuangannya yang telah diaudit  oleh kantor akuntan publik 

yang terdaftar di BEI, pada tahun 2015 terdapat 49 perusahaan yang terlambat 

dalam melaporkan laporan keungannya yang telah diaudit  oleh kantor akuntan 

publik yang terdaftar di BEI. Fenomena inilah yang menjadi motivasi dari peneliti 

untuk melakukan penelitian yang setiap tahunnya malah semakin meningkat 

perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangannya. Penelitian ini 

penting dilakukan untuk mengetahui setelah beralihnya BAPPEPAM-LK menjadi 

OJK dan semua fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan 
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kegiatan jasa keuangan di sektor pasar podal, perasuransian, dana pensiun, 

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri 

keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke OJK 

apakah keterlambatan pelaporan keuangan ini kepada publik semakin berkurang, 

tetap saja, atau malah semakin meningkat. 

Melihat begitu pentingnya laporan keuangan, dan ketepatan waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangan juga satu hal yang harus dipenuhi agar laporan 

keuangan tersebut tidak kehilangan relevanansinya. Lembaga pengawas juga 

harus bekerja dengan baik untuk meningkatkan mutu, mengatur dan mengawasi 

jasa keuangan di sektor pasar modal, perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Sehingga peneliti melakukan 

penelitian dengan diberi judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN 

KEUANGAN KEPADA PUBLIK STUDI EMPIRIS PADA BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2013-2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam perumusan masalah pada penelitian ini, peneliti akan 

mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang masalah di 

atas, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah laba-rugi berpengaruh terhadap keterlabatan penyampaian laporan 

keuangan kepada publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. 
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2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap keterlambatan panyampaian 

laporan keuangan kepada publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015. 

3. Apakah total aset berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan kepada publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015. 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan kepada publik pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

5. Apakah laba-rugi, solvabilitas, total aset dan umur perusahaan 

berpengaruh terhdap keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

kepada publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam perumusan tujuan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan  

tujuan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh laba-rugi terhadap keterlabatan penyampaian 

laporan keuangan kepada publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015. 

2. Menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap keterlambatan panyampaian 

laporan keuangan kepada publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015. 
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3. Menganalis pengaruh total aset terhadap keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan kepada publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015. 

4. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan kepada publik pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

5. Menganalisi pengaruh laba-rugi, solvabilitas, total aset dan umur 

perusahaan berpengaruh terhdap keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan kepada publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu penerapan aplikasi teori yang 

selama ini diperoleh peneliti dalam perkuliahan dan juga merupakan syarat 

untuk menyelesaikan pendidikan dijenjang strata satu (S-1). 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang 

bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan oleh perusahaan dalam 

memperbaiki dan meningkatkan mutu kinerja perusahaan terutama PT. 
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Bursa Efek Indonesia  tentang keterlambatan penyampain laporan 

keuangan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi bagi pihak-pihak yang meneliti berikutnya terutama dalam teori 

tentang perkembangan pengawasan dari dua lembaga yang berbeda 

terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan. 

4. Bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan evaluasi bagi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan terutama dalam hal-hal yang 

menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan audit di pasar 

modal. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini 

maka terlebih dahulu penulis mengeluarkan pokok pikiran yang merupakan isi 

dari penulisan dalam lima bab. Sistematika penulisan di dalam garis besar kelima 

bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN: 

Pada bab ini akan menguraikan dan memberi gambaran permasalahan 

serta arah dari penelitian ini, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI: 

Pada bab ini akan membahas landasan teori yang digunakan untuk 

membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari teori yang 

berkaitan dengan penelitian dan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, materi 

diambil dari buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibahas 

untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang teori-teori yang 

berhubungan. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN: 

Pada bab ini akan menguraikan metode penelitian yang mencakup 

pembahasan tentang ruang lingkup dan batasan penelitian serta perumusan model 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV PEMBAHASAN: 

Pada bab ini akan menganalisis data dan menjelaskan hasil penelitian. 

Data yang diperoleh, akan diolah untuk meperoleh jawaban dari masalah-masalah 

yang diamati dan mendapatkan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. 

Pengolahan data menggunakan aplikasi dari komputer yaitu SPSS. 

BAB V PENUTUP: 

Pada bab ini akan menguraikan dari penulisan penelitian yang 

mengemukakan kesimpulan, yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hasil analisis 

dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dengan dasar kesimpulan 

tersebut, akan dikemukakan saran-saran untuk penelitian lanjutan. 


