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A. Latar Belakang. 

 Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang memberikan informasi kuantitatif 

 yang bersifat keuangan dalam kesatuan ekonomi yang dapat digunakan sebagai 

 salah sumber alternatif pengambilan keputusan. Akuntansi juga dapat dijadikan 

 media untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan suatu lembaga kepada 

 principal/ pemilik. Dengan adanya akuntansi maka sumber-sumber kekayaan 

 yang dikelola dapat ditelusuri, dapat diketahui arus masuk dan keluarnya serta 

 hasil yang diperoleh dari transaksi yang terjadi beserta posisi masing-masing 

 kekayaan pada tanggal tertentu dan hasil usahanya pada suatu periode. 

 Sebagai suatu fungsi penyediaan jasa, akuntansi memberikan informasi 

 keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan eksistensi 

 perusahaan untuk membantu mereka dalam memberikan kepentingan-

 kepentingan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut. Alat yang 

 digunakan untuk menghasilkan informasi akuntansi adalah laporan keuangan 

 yang merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi dan secara berkala 
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dikomunikasikan kepada pengambil keputusan, baik oleh manajemen, maupun 

 pihak-pihak luar perusahaan, seperti investor, kreditor, pemerintah dan 

 masyarakat luas. Selain itu laporan keuangan juga merupakan media 

 pertanggung jawaban (accountability) dan juga menggambarkan indikator 

 kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Laporan keuangan juga 

 merupakan wahana oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai 

 informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang 

 dimiliki serta kinerja perusahaan pada berbagai pihak yang mempunyai 

 kepentingan atas informasi tersebut (Saleh, 2004). 

 Laporan keuangan disediakan oleh setiap perusahaan yang go-public, yang 

 merupakan sumber informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi di 

 pasar modal. Investor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk 

 mendukung keputusan agar dapat memaksimalkan utilitas investasinya. 

 Pentingnya laporan keuangan bagi investor, terutama yang mengutamakan 

 dividen dapat dijelaskan dalam uraian FASB (AICPA. 1978) sebagai berikut :  

 “Financial reporting should provide information to help present and potential 
 investors and creditors and other user in asessing the amounts, timing, and 
 uncertainty of prospective cash receipts from devidens or interest and the 
 proceed from the sale, redemption, or maturity of security or loans”.  

 Menurut FASB laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat 

 membantu investor dan kreditur yang ada dan potensial serta pemakai lainnya 

 dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dari penerimaan kas 

 di masa datang baik berasal dari dividen, bunga, atau hasil dari penjualan, 

 penebusan atau jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Dari laporan 
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keuangan, investor dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan menilai 

 perkembangan perusahaan. Selain itu, laporan keuangan tersebut dapat 

 digunakan investor untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan menghasilkan 

 laba. Pentingnya ketepatan waktu penyajian laporan keuangan akan berdampak 

 terhadap respon pasar (investor) terhadap informasi laba akuntansi yang 

 berbeda sesuai dengan kredibilitas atau kualitas informasi laba akuntansi 

 tersebut (Cheng Fan Fah, 2007). Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat 

 dari nilai perusahaannya. Pada perusahaan yang go-public, nilai perusahaan 

 dapat dilihat dari harga sahamnya. Harga saham mencerminkan nilai 

 perusahaan bila pasar modal dalam keadaan efisien. Pasar modal yang efisien 

 menjadikan harga saham cenderung wajar dan benar-benar tidak 

 mencerminkan nilai overvalue atau undervalue. Berdasarkan informasi 

 tersebut, investor dapat mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya 

 atau tidak dalam saham perusahaan yang bersangkutan. Untuk memenuhi 

 kebutuhan informasi para investor di atas, maka manajemen perusahaan yang 

 mendaftarkan sahamnya di pasar modal berkewajiban untuk menerbitkan 

 laporan keuangan minimal setiap setahun sekali. Selain untuk memenuhi 

 kebutuhan investor, laporan keuangan tersebut juga digunakan sebagai sarana 

 pertanggung jawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Agar dapat 

 dipahami oleh pengguna, laporan keuangan harus diberi pengungkapan secara 

 memadai yang bisa ditempuh melalui penerapan regulasi informasi yang baik. 

 Informasi dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat waktu 

 pada saat dibutuhkan oleh investor, tetapi informasi menjadi usang apabila 

 tidak dapat lagi memberikan manfaat. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya 
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ketepatan waktu (timelines) penyajian laporan keuangan kepada publik dan 

 perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangan yang 

 dapat menyebabkan manfaat informasi yang disajikan menjadi berkurang. 

 Semakin lama waktu tertunda dalam penyajian laporan keuangan suatu 

 perusahaan ke publik maka semakin banyak kemungkinan berkembangnya 

 rumor-rumor maupun kemungkinan terjadinya insider information mengenai 

 perusahaan tersebut. Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan 

 pasar tidak lagi bekerja dengan baik. Untuk itu regulator memandang perlu 

 menentukan suatu regulasi yang mengatur batas waktu penerbitan laporan 

 keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap emiten. Tujuannya adalah untuk 

 menjaga relevansi dan reliabilitas informasi yang dibutuhkan para pelaku bisnis 

 di pasar modal, sehingga pasar dapat bekerja dengan baik dan menggairahkan 

 aktivitas bisnis investasi dalam upaya menggerakkan roda perekonomian suatu 

 negara. 

 Pada dasarnya laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 

 yang sering digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, hal ini karena di 

 dalamnya terkandung informasi yang dapat memberikan pertimbangan bagi 

 para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. 

 Manfaat dari laporan tersebut akan berkurang seiring berjalannya waktu.   

 Berdasarkan penelitian Syafruddin (2004), informasi yang tidak tepat 

 waktu merupakan informasi yang tidak relevan dan berpengaruh terhadap 

 kredibilitas perusahaan. Jika informasi merupakan informasi yang tidak relevan 

 yang salah satu karakteristiknya adalah tidak tepat waktu, maka informasi 
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menjadi tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi bagi pembuat keputusan 

 (SFAC No. 2).   

 Informasi dikategorikan relevan apabila informasi mempunyai tiga unsur, 

 yaitu informasi mempunyai nilai prediksi (predictive value), informasi 

 mempunyai nilai umpan balik (feedback value) dan informasi disajikan 

 secara tepat waktu (timelines), (Hierarchy of Accounting Qualities, FASB, 

 SFAC No. 2 Page 20, May 1980). Sehingga informasi mustahil merupakan 

 informasi yang relevan tanpa tepat waktu dalam penyampaiannya. Oleh karena 

 itu tepat waktu merupakan sebuah keharusan di dalam publikasi laporan 

 keuangan sehingga ada jaminan tentang relevansi informasi yang bersangkutan 

 (Syafruddin, 2004). Hal ini juga dinyatakan dalam IAI (2002) di mana tujuan 

 laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

 keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

 dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan 

 bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai 

 kehilangan kesempatan/ kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang 

 akan diambil, ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian 

 informasi yang diinginkan dengan frekwensi pelaporan informasi. Apabila 

 informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan meyebabkan informasi 

 tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Oleh 

 sebab itulah semakin cepat waktu yang digunakan dalam penyampaian laporan 

 keuangan maka informasi yang terkandung di dalamnya akan semakin 

 bermanfaat dan dapat digunakan dalam pembuatan keputusan yang lebih baik. 

 Dari segi regulasi di Indonesia bahwa tepat waktu merupakan kewajiban 
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bagi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan  

 laporan keuangan secara berkala. Pada tahun 1996, BAPEPAM mengeluarkan 

 lampiran keputusan Ketua BAPEPAM No.80/ PM/ 1996, mewajibkan kepada 

 setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan 

 tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM 

 selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan.  

 Namun sejak tanggal 30 September 2003, BAPEPAM semakin 

 memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan 

 Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/ PM/ 2003 yang menyatakan bahwa laporan 

 keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim 

 harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan 

 ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

 Keterlambatan penyelesaian dapat menyebabkan berkurangnya kualitas 

 dari keputusan yang dibuat. Oleh karena itulah perlu diperhatikan faktor-faktor 

 yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian penyajian laporan 

 keuangan. Faktor-faktor ini tidak terbatas pada faktor finansial saja tetapi 

 juga terdiri dari faktor non-finansial. 

 Berdasarkan penelitian yang dlakukan oleh Saleh (2004), Wirakusuma 

 (2004) dan Bandi dan Hananto (2002), beberapa faktor tersebut adalah ukuran 

 perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan dan pelaporan item-

 item luar biasa/ kontinjensi. Berdasarkan penelitian Dogan, Coskun dan Celik 

 (2007) yang meneliti pengaruh performa perusahaan dengan ketepatan waktu 

 penyajian laporan keuangan kepada publik, faktor-faktor yang mempengaruhi 

 di antaranya adalah good or bad news (yaitu tingkat profitabilitas), risiko 
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keuangan, ukuran perusahaan (yaitu total asset) dan kebijakan-kebijakan yang 

 dikeluarkan mendekati akhir tahun buku. Berdasarkan penelitian Wirakusuma 

 (2004) yang mengukur penyelesaian penyajian laporan keuangan dengan 

 menggunakan rentang waktu atau keterlambatan atas penyelesaian penyajian 

 laporan keuangan, keterlambatan penyelesaian dapat disebabkan karena 

 perusahaan berusaha mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjamin 

 keandalan laporan keuangan. Perusahaan dalam membuat laporan keuangan 

 mempertimbangkan trade off antara relevansi dan keandalan laporan keuangan. 

 Menurut Dyer dan Mc Hugh dalam penelitian Bandi dan Hananto (2002) 

 terdapat tiga kriteria keterlambatan, yaitu: 

1.  Keterlambatan audit (yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan 

keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani). 

2.  Keterlambatan pelaporan (yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan 

auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan ke BEI). 

3.  Keterlambatan total (yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode 

laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan ke bursa). 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa faktor-faktor 

 dalam penelitan terdahulu yang mempengaruhi penyelesaian penyajian laporan 

 keuangan untuk melihat pengaruh dan jenis hubungannya, sekaligus meneliti 

 apakah ada pengaruh dari faktor-faktor lain yang belum diteliti dari peneliti 

 terdahulu, yaitu faktor likuiditas dengan menggunakan pengukuran perputaran 

 modal kerja dengan menggunakan sampel penelitian perusahaan manufaktur 

 periode tahun 2004, 2005 dan 2006. 
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B. Perumusan Masalah. 

 Pada dasarnya para pengguna laporan keuangan memiliki perbedaan 

 kepentingan atas informasi dalam laporan keuangan, meskipun demikian 

 ketepatan waktu diperolehnya informasi sangatlah menentukan. Keterlambatan 

 penyelesaian dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dari keputusan yang 

 dibuat. Keterlambatan pelaporan dapat berakibat buruk bagi perusahaan baik 

 secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung para investor 

 akan menanggapinya sebagai pertanda (signal) yang buruk bagi perusahaan. 

 Secara langsung, sebagai contoh di pasar modal Australia pada tahun 1974 

 pernah terjadi 38 perusahaan sahamnya telah dilarang diperdagangkan hanya 

 karena gagal memberikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan persyaratan 

 ketepatwaktuan bagi bursa (Dyer dan McHugh, 1975: 205). Berdasarkan uraian 

 latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat 

 likuiditas, reputasi auditor dan jenis pendapat auditor independen 

 mempengaruhi rentang waktu penyelesaian proses audit (ARL)  

2. Apakah faktor ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, 

reputasi auditor independen, jenis pendapat auditor independen dan rentang 

waktu proses penyelesaian proses audit (ARL) mempengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

C.  Tujuan Peneltian. 

 Tujuan dari penulisan ini adalah memperoleh bukti empiris  mengenai: 
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1. Pengaruh ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, 

 reputasi auditor dan jenis pendapat auditor independen terhadap rentang 

 waktu penyelesaian proses audit (ARL). 

2. Pengaruh ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, 

 reputasi auditor, jenis pendapat auditor independen dan rentang waktu 

 penyelesaian dalam proses audit (ARL) terhadap ketepatan waktu 

 penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang  terdaftar 

 di Bursa Efek Indonesia. 

 

D.  Manfaat Penelitian. 

 Mengingat bahwa laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang 

 sangat penting baik bagi pihak internal mupun pihak eksternal dalam rangka 

 pengambilan keputusan, maka ketepatan waktu dalam penyampaiannya 

 sangatlah penting. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi 

 kepada berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya adalah: 

 1. Bagi pihak internal, yaitu perusahaan yang dapat memberikan 

 gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan 

 penyajian kepada publik, yang diharapkan dapat digunakan perusahaan 

 untuk melakukan evaluasi untuk masa yang akan datang.  

2.  Bagi pihak eksternal, yaitu bagi investor diharapkan dapat memberikan 

 gambaran bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

 merupakan bagian penting dari daya guna informasi laporan keuangan.  

3.  Bagi pihak pemerintah yaitu sebagai pihak regulator terhadap pasar 

 modal di Indonesia, informasi ketepatan waktu  penyampaian laporan 
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keuangan akan menunjukkan keefektifan regulasi yang selama ini 

 dikeluarkan pemerintah, khususnya tentang kewajiban penyampaian 

 laporan keuangan kepada publik yang mewajibkan bagi setiap emiten dan 

 perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan 

 perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM sesuai 

 dengan lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/ PM/ 

2003 tanggal 30 September 2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan 

tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus 

disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga 

(90 hari) setelah tanggal laporan  keuangan tahunan. 
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