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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan pasar modal yang kian pesat, berdampak 

pada keakuratan informasi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, 

terlebih lagi pada laporan keuangan yang selalu diperbaharui oleh pihak 

perusahaan yang sudah go public (Astuti & Erawati, 2018). Perusahaan yang 

sudah go public berkewajiban menyampaikan laporan keuangan sesuai waktu 

yang telah ditentukan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah 

dilakukan audit (Kuswanto & Manaf, 2015). Penyajian laporan keuangan yang 

relevan adalah dengan melaporkan ketepatan waktu (timeliness). Presisi waktu 

merupakan bagian dari karakteristik informasi yang akurat. Ketepatan waktu 

informasi adalah ketika dibutuhkan selalu tersedia dan memiliki kekuatan untuk 

memberi rekomendasi, mempengaruhi atau membuat suatu perbedaan dalam 

sebuah keputusan (Suwarjono, 2002). Laporan keuangan adalah kumpulan 

informasi tentang transaksi keuangan dalam periode waktu tertentu. Informasi ini 

dianggap penting karena mampu memberikan gambaran terkait posisi perusahaan 

(Nurmiati, 2016). 

Perusahan yang sudah go public diharuskan melaporkan kondisi 

keuangan dalam bentuk laporan keuangan paling lambat yakni akhir bulan ketiga 

guna memudahkan Bapepam dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Selain 

itu juga, laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu dapat menjadi informasi 

bagi investor dalam rangka pengambilan keputusan. Sehingga ketika telah 
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melewati batas waktu maka dianggap sebagai keterlambatan dalam melaporkan 

laporan keuangan (UU No. 8 Tahun 1995; Peraturan Ketua Bapepam Nomor: 

KEP-36/PM/2003). Terkait dengan peraturan ini, nyatanya beberapa perusahan 

juga terlambat melaporkan laporan keuangannya dan berikan sanksi dalam 

kategori ringan yakni membayar denda sebesar Rp150.000.000 sampai pada 

sanksi pemberhentian sementara aktifitas perusahaan (CNBC, 2020; CNN, 2020). 

Terkait dengan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil yang 

inkonsisten terkait dengan ketepatan waktu melaporkan laporan keuangan 

(KWMLK). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada dan memiliki 

pengaruh antara ukuran perusahaan dan KWMLK (Nasution, 2013; Kuswanto & 

Manaf, 2015; Indrayenti & Ie, 2016; Carolina & Tobing, 2019; Dewayani et al., 

2017; Veronika et al., 2019; Fitri & Nazira, 2009; Attarie, 2018; Sanjaya & Wirawati, 

2016; Sari, 2017).  

Solvabilitas juga memiliki hasil yang sama yakni memiliki hasil yang tidak 

konsisten terkait dengan KWMLK. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuswanto 

& Manaf, (2015) dan Asriyatun & Syarifudin, (2020) mengungkapkan bahwa tidak 

ada pengaruh diantara kedua variabel tersebut, sedangkan Pande & Mertha, 

(2016) menunjukkan bahwa KWMLK dapat dipengaruhi oleh solvabilitas secara 

positif dan signifikan. 

Sama halnya dengan ukuran perusahaan dan solvabilitas, likuiditas juga 

menunjukkan hasil yang berbeda (signifikan dan tidak signifikan) terhadap 

KWMLK. Nasution, (2013) dan Sari, (2017), mengungkapkan bahwa likuiditas 

memiliki pengaruh positif dan siginifikan pada KWMLK, sedangkan Fitri & Nazira, 

(2009), Kuswanto & Manaf, (2015), Indrayenti & Ie, (2016), Prastyo et al., (2016), 

Carolina & Tobing, (2019), Dewayani et al., (2017), Yunita, (2017), Diliasmara & 
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Nadirsyah, (2019), Veronika et al., (2019), dan Asriyatun & Syarifudin, (2020) 

justru memberikan hasil sebaliknya.  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Solvabilitas dan Likuiditas terhadap KWMLK Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2020.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan sebelumnya maka 

rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini yakni:  

1. Apakah KWMLK dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan? 

2. Apakah KWMLK dapat dipengaruhi oleh solvabilitas? 

3. Apakah KWMLK dapat dipengaruhi oleh likuiditas? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui KWMLK dapat dipengaruhi oleh 

ukuran perusahaan. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui KWMLK dapat dipengaruhi oleh 

solvabilitas. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui KWMLK dapat dipengaruhi oleh 

solvabilitas. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi akademisi dan peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan tambahan dan wawasan serta sebagai sumber 

referensi dan informasi khususnya tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

solvabilitas, likuiditas dan KWMLK. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan rekomendasi terkait 

perumusan kebijakan dan strategi guna peningkatan kredibilitas perusahan 

di mata orang yang akan berinvestasi dalam rangka pengambilan 

keputusan tentang sejumlah faktor dan pengaruhnya pada KWMLK.  


