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Abstract: The purpose of this research is to determine the effect of company size on audit delay, directly or
indirectly through capital structure as variabel intervening. The data used in this study is financial statements
of 2016 obtained through idx.co.id. Population used in this research is service and investment company,
sub sector retail and wholesale trade counted 58 company, then sampling method using purposive sampling
counted 39 company. The result of this research proves that directly company size has negative and significant
effect on audit delay, firm size have a significant and positive effect on capital structure, and capital
structure also have positive and significant effect on audit delay. However, the test results shows that the
relationship between firm size and audit delay is an indirect relationship mediated by a capital structure.

Keywords: company size, capital structure, audit delay.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit
delay baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel struktur modal sebagai variabel
intervening. Data yang digunakan dalam penelitian ini laporan keuangan auditan tahun 2016 yang diperoleh
melalui idx.co.id. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan dari sektor perdagangan
jasa dan investasi, sub sektor perdagangan eceran dan perdagangan besar sebanyak 58 perusahaan yang
kemudian ditarik sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 39 perusahaan. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa secara langsung ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit
delay, ukuran perusahaan juga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, dan struktur
modal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay. Namun, hasil pengujian
mengungkapkan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dengan audit delay terbukti merupakan hubungan
tidak langsung yang dimediasi oleh variabel struktur modal.

Kata kunci: ukuran perusahaan, struktur modal, audit delay.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir
dari suatu proses akuntansi yang dibuat sebagai
bentuk pertanggungjawaban entitas kepada pemilik.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No
1 tahun 2017 menyebutkan bahwa laporan keuangan
merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas yang memiliki

tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna
laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi, serta
menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen
atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka.

Melihat pentingnya informasi yang
terkandung dalam laporan keuangan, maka setiap
perusahaan baik berskala besar, menengah, maupun
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kecil wajib menyampaikan laporan keuangan yang
berisi informasi mengenai kondisi entitas setiap
periodenya. Informasi inilah yang kemudian akan
digunakan oleh para pemangku kepentingan
diperusahaan, baik oleh pengguna internal seperti
pihak manajemen dan karyawan maupun oleh
pengguna  eksternal, seperti investor.

Bagi pihak manajemen informasi yang
terkandung di dalam laporan keuangan dapat mereka
gunakan sebagai acuan untuk melihat bagaimana
kinerja perusahaannya saat ini sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan di masa mendatang. Begitupun
bagi investor, informasi keuangan suatu entitas
merupakan bagian yang sangat penting sebagai dasar
bagi mereka dalam mengambil keputusan untuk
menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau
tidak.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan
bagi perusahaan go public ini juga tertuang di dalam
Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 lampiran

Ada banyak faktor yang menyebabkan
perusahaan sering terlambat menyampaikan laporan
keuangannya. Seperti salah satu emiten Grup Bakrie,
PT Bumi Resources Tbk yang selama dua tahun
berturut-turut 2014 dan 2015 tercatat sebagai
perusahaan yang belum menyampaikan laporan
keuangan secara tepat waktu.

keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-431/BL/
2012 yang menyatakan bahwa laporan keuangan
tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan
pendapat yang lazim dan disampaikan kepada
Bapepam selambat-lambatnya empat bulan setelah
tahun buku berakhir. Bagi perusahaan yang terlambat
menyampaikan laporan keuangannya ke Bapepam
akan dikenakan sanksi seperti yang telah ditetapkan
oleh Bapepam.

Sekalipun Bapepam telah mengeluarkan
sanksi tegas terhadap perusahaan yang terlambat
menyampaikan laporan keuangan, ternyata dari data
di atas terlihat masih banyak perusahaan yang
melanggar ketentuan Bapepam tersebut. Di tahun
2013 sempat terjadi penurunan yang signifikan, yaitu
hanya 1,45% dari total perusahaan tercatat yang
melakukan keterlambatan penyampaian laporan
keuangan. Namun, di tahun-tahun berikutnya
perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan
keuangan kembali mengalami peningkatan, seperti
pada tahun 2014 dan 2016.

Diungkapkan Direktur & Sekretaris
Perusahaan Bumi Resources dalam art ikel
market.bisnis.com bahwa keterlambatan ini
disebabkan karena saat ini perseroan masih menunggu
konfirmasi utang dari beberapa kreditur perseroan.
Total utang PT Bumi Resource Tbk disebutkan dalam
artikel metrotvnews.com mencapai USD 3,73 miliar

    Sumber: idx.co.id

Tabel 1. Persentase Keterlambatan
Penyampaian Laporan Keuangan
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hingga September 2014. Di tahun 2016 dalam artikel
okezone.com mengungkapkan bahwa PT Bumi
Resource mengajukan penundaan kewajiban
pembayaran utang. Tingginya tingkat utang PT Bumi
Resource Tbk menyebabkan struktur modal
perusahaan ini juga tinggi, sehingga informasi yang
harus diungkapkan oleh perusahaan juga semakin
banyak. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu
penyebab PT Bumi Resource Tbk belum
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu
selama dua tahun berturut – turut, meskipun PT Bumi
Resource Tbk tergolong perusahaan besar dengan

Beberapa penelitian telah membuktikan
bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap audit delay. Sari (2014)
mengungkapkan bahwa perusahaan besar cenderung
lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan
auditannya karena mereka memiliki beberapa
kepentingan yagn menuntut untuk harus segera
menerbitkan laporan keuangan. Hasil penelitian yang
sama juga diungkapkan oleh  Ferdianto (2011),
Shulthoni (2012), Modugu, Eragbhe, dan Ikhatua
(2012), dan Paramita (2014).

Namun, dari beberapa penelitian yang
melakukan penelitian sejenis, belum ada yang
membuktikan hubungan ukuran perusahaan terhadap
audit delay dengan melihat struktur modal sebagai
variabel yang memediasi. Seperti halnya PT Bumi
Resource Tbk yang merupakan golongan perusahaan

total aset sebesar USD 6.500.528.918 di tahun 2014.
Di tahun 2016, keterlambatan penyampaian laporan
keuangan kembali meningkat sebesar 16,2%
dibanding tahun sebelumnya. Grafik di atas
menunjukkan dari 35 perusahaan yang belum
menyampaikan laporan keuangan tahun 2016 secara
tepat waktu, ternyata didominasi oleh perusahaan
sektor perdagangan jasa dan investasi. Dari sektor
tersebut, 44% nya adalah sub sektor perdagangan
eceran, 33% sub sektor perdagangan besar, 11,11%
sub sektor perdagangan lainnya dan sub sektor hotel
restoran dan pariwisata.

besar namun sering mengalami keterlambatan
penyampaian laporan keuangan, dimana salah satu
penyebabnya adalah karena tingginya tingkat
kewajiban entitas. Dari latar belakang dan penelitian
sebelumnya, maka peneliti akan membuktikan
pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay
dengan struktur modal sebagai variabel mediasi dalam
penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal
Sebagai Variabel Intervening pada Hubungan
antara Ukuran Perusahaan dengan Audit Delay”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
struktur modal?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
audit delay?

3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap
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Gambar 1. Emiten yang Belum Menyampaikan Laporan Keuangan 2016
Secara Tepat Waktu

Hal - 17 Vol. 7 No. 1 September 2017

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



audit delay?
4. Apakah struktur modal mampu memediasi

hubungan antara ukuran perusahaan dengan audit
delay?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1Teori Agency

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan
hubungan keagenan sebagai berikut: “We define an
agency relationship as a contract under which one
or more persons (the principal(s)) engage another
person (the agent) to perform some service on their
behalf which involves delegating some decision
making authority to the agent.”

Ketika pihak manajemen bertindak sebagai
agen dan pemegang saham sebagai principle, maka
konflik kepentingan diantara keduanya akan mungkin
terjadi. Konflik ini disebabkan karena adanya
ketidakseimbangan informasi yang didapatkan antara
pihak manajemen dan pemegang saham.

Pihak manajemen akan mendapatkan
informasi mengenai perusahaan lebih banyak
dibandingkan dengan pemegang saham. Untuk

mengatasi masalah tersebut maka dikutip dalam
Lestari (2010) adalah dengan menyampaikan laporan
keuangan secara tepat waktu.

2.1.2Audit Delay

Dyer dan Mchugh (1975) dalam Utami
(2006) mendefinisikan audit delay sebagai berikut:
“Auditors’ report lag is the open interval of number
of days from the year end to the date recorded as the
opinion signature date in the auditors report.”
Kewajiban penyamapain laporan keuangan ini juga
disampaikan oleh Bapepam dalam Peraturan
Bapepam Nomor X.K.6 mengenai kewajiban
penyampaian laporan keuangan berkala menyatakan
bahwa: “laporan keuangan tahunan harus disertai
dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim
dan disampaikan  kepada Bapepam selambat-
lambatnya pada bulan keempat setelah tahun buku
berakhir.

2.1.3Ukuran Perusahaan

Anggraeni, dkk (2017) menyatakan bahwa
ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu
perusahaan yang diukur melalu jumlah kekayaan
maupun total penjualan dalam satu periode penjualan.
UU No. 20 tahun 2008 mengelompokkan usaha
mikro, kecil, menengah, dan besar dalam kriteria
sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Ukuran Perusahaan

                                  Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Vol. 7 No. 1 September 2017           Hal - 18

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



2.1.4 Struktur Modal

Martono dan Haritjo (2010) dalam  Ramadhan
(2016) menyatakan bahwa struktur modal
merupakan perbandingan antara pendanaan
jangka panjang yang ditunjukkan oleh perbandingan
hutang jangka panjang dengan modal sendiri, yang

dapat diukur melalui DER.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi
referensi penulis pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

                          Sumber: Diolah penulis, 2017
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2.3 Kerangka Pemikiran

Keterangan:
: Pengaruh Variabel X terhadap
   Variabel Y
: Pengaruh Variabel X terhadap
  Variabel Y dengan variabel M
   sebagai mediasi

2.4 Hipotesis

Perusahaan besar cenderung lebih mudah
untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Seperti yang diungkapkan Ichwan
(2015) bahwa semakin besar suatu perusahaan ada
kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman
yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan
kecil sehingga perusahaan besar lebih banyak
menggunakan hutang yang mengakibatkan tingginya
struktur modal.

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
        struktur modal

Anggraeni, dkk (2017) menyebutkan bahwa
perusahaan besar memiliki pengendalian internal yang
lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.
Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi
kesalahan yang terjadi dalam penyajian laporan
keuangan, sehingga waktu yang dibutuhkan seorang
auditor dalam mengaudit laporan keuangan
tersebut juga semakin singkat.

Hasil penelitian serupa juga didukung oleh
Sari (2014) yang mengungkapkan bahwa perusahaan
besar memiliki beberapa kepentingan yang menuntut
untuk harus segera menerbitkan laporan audit.
Dengan banyaknya SDM dan didukung oleh teknologi

informasi yang berkualitas, menyebabkan perusahaan
besar dapat menyajikan dan mengelola informasi
akuntansi yang lebih baik yang pada akhirnya dapat
membantu KAP dalam penyelesaian audit secara
tepat waktu.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
       audit delay

Struktur modal diproksikan melalui Debt
Equity Ratio (DER). Rasio ini menggambarkan
kemampuan modal sendiri perusahaan dalam
memenuhi seluruh kewajibannya. Ramadhan (2016)
mengungkapkan bahwa perusahaan dengan Debt
Equity Ratio yang tinggi memiliki biaya keagenan
yang tinggi. Tingginya biaya keagenan ini
mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan
informasi secara lebih luas, sehingga auditor
membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan
pekerjaannya.

H3: Struktur modal berpengaruh terhadap audit
       delay

Ukuran perusahaan yang besar akan
menyampaikan laporan secara tepat waktu karena
mereka memiliki SDM dalam jumlah yang cukup dan

Gambar 2. Kerangka Pemikiran
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Tabel 4. Sampel Penelitian

 Sumber: Data diolah Penulis, 2017

berkualitas, selain itu teknologi informasi yang
mereka miliki juga lebih baik dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Namun, jika perusahaan tersebut
memiliki tingkat pinjaman yang tinggi sehingga
struktur modalnya juga tinggi, maka akan
menyebabkan informasi yang diungkapkan oleh
perusahaan juga semakin banyak. Hal ini akan
berdampak pada lamanya waktu penugasan
auditor.

H4 : Struktur modal mampu memediasi hubungan
    antara ukuran perusahaan dengan audit
       delay

3. METODE PENELITIAN

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel

3.3.1Audit Delay

Selisih antara tanggal laporan audit dengan
tanggal laporan keuangan.

3.3.2Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan
dihitung dengan menggunakan log total asset yang
dimiliki perusahaan.

3.3.3Struktur Modal

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
dengan menggunakan data sekunder berupa laporan
keuangan auditan tahun 2016 yang diperoleh melalui
Bursa Efek Indonesia (idx.co.id).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan
sektor perdagangan jasa dan investasi  sub sektor
perdagangan eceran dan perdagangan besar barang
produksi dengan total populasi sebanyak 58
perusahaan. Dari populasi tersebut, kemudian peneliti
menarik sampel menggunakan teknik non-probability
sampling dengan cara purposive sampling,.

Debt to Equity Ratio (DER)  menunjukkan
kemampuan modal perusahaan untuk memenuhi
seluruh kewajibannya. Pengukuran variabel tersebut
menggunakan rumus total utang dibagi total modal.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji
normalitas, uji multikolonieritas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.4.2Uji Hipotesis
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Tabel 5. Uji Asumsi Klasik dengan SPSS 20

           Sumber: Diolah Penulis, 2017

Untuk melihat pengaruh variabel x terhadap
y, maka dapat digunakan metode analisis Uji t.

3.5 Model Persamaan Analisis Regresi Linear
Sederhana

SM = a + b1UP + e1 ....................................................................... (1)
AD = a + b1UP  +b2 SM+e2 ............................. (2)

KETERANGAN :
SM = Struktur Modal
UP  = Ukuran Perusahaan
AD =  Audit Delay

Dari tabel di atas, terbukti bahwa semua data
yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari
masalah normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas,
dan multikolinearitas.

4.1.2Uji Hipotesis

Tabel 5 merupakan tabel hasil pengujian
untuk melihat pengaruh antara variabel ukuran
perusahaan terhadap audit delay dengan struktur
modal sebagai variabel intervening. Hasil pengujian
membuktikan bahwa ukuran perusahaan secara
langsung memiliki pengaruh negative dan signifikan
terhadap audit delay dengan nilai signifikansi 0,047;
ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh positif

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas dengan hasil
sebagai berikut:

dan signifikan terhadap struktur modal dengan nilai
signifikansi 0,005; dan variabel struktur modal
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap audit
delay dengan nilai signifikansi 0,000.

Dari model hasil pengujian berikut, terlihat
bahwa pengaruh secara langsung antara variabel
ukuran perusahaan terhadap audit delay memiliki
nilai Standardized Coefficients sebesar  0,216,
variabel ukuran perusahaan terhadap struktur modal
dengan Standardized Coefficients 0,439, dan struktur
modal terhadap audit delay dengan Standardized
Coefficients 0,896.  Jika dibandingkan besarnya nilai
Standardized Coefficients antara pengaruh langsung
(0,216) dan pengaruh tidak langsung (0,896 x 0,439
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Tabel 6. Hasil Pengujian

Gambar 4.
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antara

Ukuran Perusahaan dengan Audit Delay

= 0,393344) antara variabel ukuran perusahaan
dengan audit delay, maka terbukti bahwa hubungan

keduanya adalah hubungan yang dimediasi oleh
variabel struktur modal.
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informasi secara lebih luas, sehingga auditor
membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan
pekerjaannya. Pernyataan beberapa peneliti terdahulu
ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap audit delay.

Ukuran perusahaan yang besar akan
menyampaikan laporan secara tepat waktu karena
mereka memiliki SDM dalam jumlah yang cukup dan
berkualitas, selain itu teknologi informasi yang
mereka miliki juga lebih baik dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Namun, jika perusahaan tersebut
memiliki tingkat pinjaman yang tinggi sehingga
struktur modalnya juga tinggi, maka akan
menyebabkan informasi yang diungkapkan oleh
perusahaan juga semakin banyak. Hal ini akan
berdampak pada lamanya waktu penugasan auditor.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka
peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap struktur modal.

2. Ukuran perusahaan juga secara langsung terbukti
berpengaruh negative dan signifikan terhadap
audit delay.

3. Struktur modal berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap audit delay.

4. Karena nilai pengaruh tidak langsung lebih besar
dibandingkan dengan pengaruh langsung, maka
dapat disimpulkan bahwa struktur modal mampu
memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan
dengan audit delay.

5.2 Saran

Untuk mengatasi masalah keterlambatan
penyampaian laporan keuangan atau mengurangi
terjadinya audit delay yang panjang, maka perusahaan

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran
perusahaan memiliki pengaruh negative dan
signifikan terhadap audit delay. Hasil penelitian ini
didukung oleh Anggraeni, dkk (2017) yang
menyebutkan bahwa perusahaan besar memiliki
pengendalian internal yang lebih baik jika
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Pengendalian
internal yang baik dapat mengurangi kesalahan yang
terjadi dalam penyajian laporan keuangan, sehingga
waktu yang dibutuhkan seorang auditor dalam
mengaudit laporan keuangan tersebut juga semakin
singkat.

Hasil penelitian serupa juga didukung oleh
Sari (2014) yang mengungkapkan bahwa perusahaan
besar memiliki beberapa kepentingan yang menuntut
untuk harus segera menerbitkan laporan audit.
Dengan banyaknya SDM dan didukung oleh teknologi
informasi yang berkualitas, menyebabkan perusahaan
besar dapat menyajikan dan mengelola informasi
akuntansi yang lebih baik yang pada akhirnya dapat
membantu KAP dalam penyelesaian audit secara tepat
waktu.

Selain melihat pengaruh ukuran perusahaan
terhadap audit delay, hasil penelitian juga
membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap struktur modal. Ichwan
(2015) menyatakan bahwa semakin besar suatu
perusahaan ada kecenderungan untuk menggunakan
jumlah pinjaman yang lebih besar dibandingkan
dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung
lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman
dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga
perusahaan besar lebih banyak menggunakan hutang
yang mengakibatkan tingginya struktur modal.

Struktur modal diproksikan melalui Debt
Equity Ratio (DER). Rasio ini menggambarkan
kemampuan modal sendiri perusahaan dalam
memenuhi seluruh kewajibannya. Ramadhan (2016)
mengungkapkan bahwa perusahaan dengan Debt
Equity Ratio yang tinggi memiliki biaya keagenan
yang tinggi. Tingginya biaya keagenan ini
mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan
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disarankan untuk meningkatkan nilai asetnya, dimana
nilai aset merupakan salah satu indikator untuk
melihat ukuran perusahaan. Artinya, semakin besar
ukuran perusahaan maka semakin cepat perusahaan
dalam menyajikan laporan keuangan auditannya.

Namun, hasil penelitian membuktikan bahwa
pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay
merupakan pengaruh tidak langsung yaitu melalui
variabel struktur modal sebagai variabel
interveningnya. Artinya, pihak manajemen
perusahaan tidak hanya harus memperhatikan nilai
aset perusahaannya saja, melainkan juga mereka
harus memperhatikan tinggi/rendahnya struktur
modal yang dimiliki perusahaan.

Ketika struktur modal perusahaan tinggi,
sekalipun nilai asetnya besar, maka masih besar
kemungkinan perusahaan akan terlambat dalam
menyampaikan laporan keuangan. Untuk itu
perusahaan harus menjaga agar modal yang dimiliki
perusahaan mampu untuk memenuhi seluruh
kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan
untuk menambah variabel dependen dari
penelitiannya, karena selain ukuran perusahaan,
masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi
keterlambatan penyampaian laporan keuangan, baik
dari internal maupun eksternal perusahaan.
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