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SARI 

Riyanti, Ida. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan 

Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba dengan Persistensi Laba sebagai 

Variabel Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Indah Fajarini Sri Wahyuningrum, S.E., M. Si., 

Ph. D., Akt. 

Kata Kunci: kualitas laba, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan laba, persistensi laba 

 Kualitas laba adalah kemampuan perusahaan dalam melaporkan laba 

perusahaan yang menunjukkan laba yang sebenarnya, dengan sebaik mungkin 

perusahaan melaporkan laba yang akan digunakan untuk memprediksi laba masa 

yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan 

bukti empiris mengenai pengaruh tingkat profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, dan pertumbuhan laba terhadap kualitas laba dengan persistensi laba 

sebagai variabel moderating.  

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor properti dan real 

estate yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menerbitkan 

laporan keuangan berturut-turut, memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam 

penelitian dalam periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

adalah dengan purposive sampling yaitu dengan menggunakan beberapa kriteria 

yang harus dipenuhi oleh sampel. Berdasarkan metode purposive sampling, 

sampel yang termasuk dalam kriteria penelitian sebanyak 46 perusahaan selama 3 

tahun, dengan data outlier sebanyak 17 unit sehingga menghasilkan 121 unit 

analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif 

dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi moderasi 

dan software IBM SPSS 21. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba. Selain itu persistensi laba mampu memperkuat pengaruh profitabilitas dan 

ukuran perusahaan namun tidak mampu memperkuat pengaruh leverage dan 

pertumbuhan laba terhadap kualitas laba.  

Simpulan dari penelitian ini bahwa semakin rendah nilai profitabilitas dan 

ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula kualitas laba, selain itu persistensi 

laba mampu memperkuat pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 

kualitas laba. Saran bagi manajemen perusahaan diharapkan untuk lebih 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laba seperti 

tingkat leverage dan pertumbuhan laba mengingat kualias laba merupakan salah 

satu pertimbangan utama bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil 

keputusan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain 

dalam pengukuran kualitas laba dan menggunakan variabel moderating  lain yang 

dapat memperkuat pengaruh leverage dan pertumbuhan laba terhadap kualitas 

laba. 
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ABSTRACT 

Riyanti, Ida. 2020. “Analysis of the Effect of Profitability, Leverage, Firm Size 

and profit growth on the Earnings Quality with Earnings Persistence as 

Moderating Variable”. Essay. Accounting major. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Supervisor: Indah Fajarini Sri Wahyuningrum, S.E., 

M. Si., Ph. D., Akt. 

Keywords: earnings quality,profitability, leverage, firm size, profit growth, 

earnings persistence  

Earnings quality is the ability of a company to report the company’s 

profits which shows the actual profit asbest as possible to report earnings that will 

be used to predict the future. This study aims to analyze and obtain empirical 

evidence about the effect of profitability, leverage, firm size, and profit growth on 

earnings quality with earnings persistence as a moderating variable.  

The population of this study are property and real estate sub-sector 

companies that are successively listed on the Indonesia Stock Exchange, publish 

financial reports in a row, have complete data needed in research and do not 

experience losses in the 2016-2018 period. The sampling technique in this 

research is purposive sampling using several criteria that must be met by the 

sample. Based on the purposive sampling method, samples included in the study 

criteria were 46 companies for 3 years, with 17 units of outlier data resulting in 

121 units of analysis. Data analysis methods used are descriptive statistical 

analysis and inferential statistical analysis using moderation regression analysis 

and IBM SPSS 21 software. 

The results showed that sales volatility has a positive effect on earnings 

persistence, while debt levels and firm size do not affect earnings persistence. 

Besides, cash flow volatility can strengthen the effect of debt levels and sales 

volatility but cannot strengthen the effect of firm size on earnings persistence. 

The results showed that profitability and firm size has a negative effect on 

eranings quality, besides that earnings persistence can strengthen the influence of 

profitability and firm size on earnings quality. Recommendation for company 

management is expected to pay more attention to factors that can affect earnings 

quality such as leverage and profit growth because the quality of earnings is one 

of the main considerations for users of financial statements in making decisions. 

The next researcher is expected to be able to use other proxies in measuring 

earnings quality and using other moderating variables that can strengthen the 

effect of leverage and profit growth on earnings persistence. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua 

kegiatan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang sangat berguna 

bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan 

dalam pengambilan keputusan bagi manjemen (Putri & Fadhila, 2017). Adanya 

laporan keuangan dapat memudahkan penggunanya untuk mengetahui tentang 

kondisi dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Menurut Wulansari (2013) 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada publik terutama para investor dan kreditur. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan menyatakan bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap 

yang terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan, berisikan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan 

informasi penjelas lain dalam laporan keuangan menunjukan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada para pemegang saham atau investor maupun publik, laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus menyajikan kondisi yang 

sebenarnya tanpa ada intervensi sehingga tidak menyesatkan para pengguna 

laporan keuangan, Perusahaan yang memiliki kualitas laba yang baik adalah 

perusahaan yang memiliki kondisi laba yang stabil mencerminkan bahwa
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kualitas kinerja keuangan perusahaan juga memberikan hasil yang baik (IAI, 

2017:1.3). Salah satu indikator yang penting dalam laporan keuangan sering 

digunakan dalam pengambilan keputusan adalah kualitas laba (Soly dan Wijaya, 

2017). Laba sering kali digunakan sebagai ukuran prestasi perusahaan, secara 

implisit laba dapat dimaknai sebagai selisih antara pendapatan dan beban. 

Perusahaan yang memiliki laba yang selalu meningkat artinya prestasi perusahaan 

juga meningka. Laba digunakan untuk mengetahui bagaimana manajemen atas  

mengelola dan bertanggung jawab  sumber daya yang sudah dipercayakan kepada 

mereka, serta digunakan untuk meningkatkan prospek perusahaan dimasa yang 

akan datang, oleh karena itu diperlukan suatu hal untuk menjamin laba sesuai 

dengan keadaaan yang sebenarnya.   

Informasi yang disajikan perusahaan belum menjamin laba yang 

diperolehnya berkualitas. Hal ini seperti yang dikemukakan Grahita (2001) laba 

yang berkualitas adalah laba yang dapat menggambarkan informasi keuangan 

yang riil dan informasi keuangan yang sebenarnya atau tidak bias. Informasi laba 

merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga seringkali disalahgunakan 

oleh manajemen untuk memanipulasi laba perusahaan agar laba berkualitas, 

sedangkan menurut Yushita dkk (2013) kualitas laba pada perusahaan merupakan 

kemampuan perusahaan dalam melaporkan laba yang menunjukan keadaaan laba 

yang sebenarnya, dengan sebaik mungkin melaporkan laba yang akan digunakan 

untuk meramal laba di masa yang akan datang. Laba yang berkualitas adalah laba 

yang persisten (Nichols dan Wahlen, 2004).  
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Fokus utama pada pelaporan keuangan adalah kinerja perusahaan yang 

disediakan dalam ukuran earning dan komponennya. Hal ini sesuai dengan 

Statement of Financial Accounting Consepts (SFAC) Nomor 8 September 2010 

yang menyatakan bahwa informasi laba merupakan unsur utama dalam laporan 

keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Laba 

merupakan ukuran pencapaian kinerja manajemen, pencapaian kinerja manajemen 

menjadi perhatian para pemegang saham atau investor untuk menilai kinerja 

manajemen dalam mengelola sumber daya yang sudah dipercayakan kepadanya. 

Bahwa informasi laba sangat penting, maka laba harus disajikan harus berkualitas 

sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan, Perusahaan yang 

memiliki kualitas laba yang baik adalah perusahaan yang memiliki laba yang 

stabil (Risdawaty dan Subowo, 2015). 

Terdapat beberapa kasus terkait dengan pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan di Indonesia diantaranya Pertumbuhan laba pada PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2015 laba mengalami penurunan sebesar 27,92% atau jika dalam nilai 

moneter mengalami penurunan sebesar  1,44 triliun atau laba pada PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk (INDF) hanya mencapai 3,71 triliun sedangkan pada tahun 

2014 laba telah mencapai angka 5,15 triliun rupiah. Pada tahun 2016 laba PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mengalami peningkatan sebesar 41,98% 

menjadi 5,27 triliun sedangkan pada tahun 2017 laba PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk (INDF) kembali mengalami penurunan sebesar 2,31% menjadi 5,15 

triliun. Hal ini menpengaruhi kualitas laba pada perusahaan menurun atau rendah. 



4 
 

 
 

PT Sentul Sentul City Tbk, Industri Sector Property Real Estate & 

Building Construction mencatat laba bersih pada tahun 2018 sebesar 176,131 juta, 

Angka tersebut menjolak drastis dibandingkan pada tahun 2017 menunjukkan 

laba bersih sebesar 608,713 juta. PT Sentul City Tbk merupakan contoh nyata 

bahwa laba agregat yang besar pada suatu perusahaan tidak menjamin kualitas 

labanya, PT Sentul City Tbk mengalami kerugian sebesar 432,582 juta dan 

mengalami fluktuasi laba dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa laba yang 

diperoleh mengalami perubahan laba secara signifikan dalam kurun waktu yang 

singkat meski memiliki laba agregat yang besar, hal ini dapat mempengaruhi 

kualitas laba perusahaan. (Sumber: Bursa Efek Indonesia, diakses 2020). 

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST), Industri Sector Property 

Real Estate & Building Construction mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2015 laba mengalami penurunan sebesar 45,85% atau sebesar 180 

miliar, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 336 miliar. Pada 

tahun 2017 laba BEST mengalami kenaikan sebesar 483 miliar lalu pada tahun 

2018 mengalami penurunan laba menjadi 153 miliar. Hal ini menyebabkan 

kualitas laba pada perusahaan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) 

menjadi rendah akibat mengalami penurunan derastis laba pada tahun 2018.  

  Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikas adanya salah saji dalam 

laporan keuangan PT Inovisi Infracom Tbk pada kuartal ketiga tahun 2014. 

Manajemen PT Inovisi Infracom Tbk melakukan revisi pada laporan keuangan 

kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun 2014, dalam revisian tersebut terdapat 

penurunan nilai aset tetap dari Rp 1,45 triliun menjadi Rp 1,16 triliun, kemudian 
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pada kuartal pertama pembayaran gaji karyawan Rp 1,9 triliun, namun pada 

kuartal ketiga angka pembayaran gaji karyawan turun darastis menjadi Rp 59 

miliar. Tahun 2015 BEI menemukan delapan kesalahan dalam penyajian laporan 

keuangan kuartal ketiga tahun 2014 antara lain nilai aset tetap, laba bersih per 

saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, pembayaran gaji 

kepada karyawan, penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam 

laporan arus kas dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. (Bareksa, 

2015; Detik Finance, 2015; CnnIndonesia, 2017).   

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dikenakan sanksi oleh lembaga 

keuangan pemerintah dan non pemerintah. Laporan keuangan PT Garuda 

Indonesia Tbk telah ditemukan kejanggalan, bahwa dari laporan keuangan tahun 

2018, yang mencatat laba bersih US$ 89 ribu atau setara dengan Rp 11,33 miliar 

(kurs Rp 14.000 per dolar AS). Angka tersebut menjolak drastis dibandingkan 

tahun 2017 yang mana PT Garuda Indonesia Tbk menderita rugi sebesar US$ 

216,58 juta. Harga saham PT Garuda Indonesia Tbk menjadi anjlok ke level Rp 

478 per saham dari sebelumnya Rp 500 per saham, saham perseroan tersebut terus 

melemah hingga penutupan perdagangan hari selasa 30 April 2019 ke posisi Rp 

466 per saham (CnnIndonesia, CnbcIndonesia, 2019, OkezoneEconomy,2019). 

Kasus-kasus yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, masih 

menyangkut mengenai laba perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas laba yang masih rendah. Kualitas laba yang rendah akan membuat para 

investor menjadi ragu dalam menanamkan modalnya pada perusahaan sehingga 

pendanaan pada perusahaan menjadi menurun, yang kemudian dapat berimbas 
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dalam kegiatan usaha atau kelangsungan usaha diperusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu melakukan evaluasi dan memperbaiki kondisi tersebut agar 

kualitas laba perusahaan tetap stabil bahkan menjadi naik, sehingga para investor 

akan tertarik dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.  

Penelitian-penelitian terdahulu penelitian ini mengambil beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas laba yaitu profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan laba, dan persistensi laba sebagai variabel moderating. 

Faktor-faktor tersebut masih ditemukan adanya research gap berupa perbedaan 

hasil  dan keterbatasan penelitian-penelitian terdahulu.  

Faktor yang mempengaruhi kualitas laba yaitu variabel profitabilitas. 

Penelitian yang telah dilakukan  (Mohammadi, 2010) (Soly dan Wijaya, 2017) 

(Shiguang Ma and Liangbo Ma, 2017) (Umobong dan Ogbonna, 2017) 

menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba. Profitabilitas 

untuk mengukur kemampuan pada perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Profitabilitas dapat diukur menggunakan ROA (Return On Assets), semakin tinggi 

ROA maka akan semakin tinggi pula laba pada perusahaan. Namun perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang tinggi tidak menjamin bahwa laba yang 

disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan kondisi keuangan yang 

sebenarnya, laba tersebut bisa saja merupakan hasil manipulasi perusahaan untuk 

menarik para investor. Oleh karena itu, perusahaan profitabilitas yang tinggi justru 

dikhawatirkan melakukan manajemen laba dan pada akhirnya akan 

mempengaruhi kualitas laba menjadi rendah. Namun terdapat beberapa penelitian 

yang menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 
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seperti penelitian (Sukmawati et al, 2014) (Afni et al, 2014), hal tersebut masih 

ditemukan research gap. 

Faktor yang mempengaruhi kualitas laba yaitu variabel leverage. Leverage 

dapat diartikan sebagai pertimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang 

terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang 

dengan modal sendiri yang terdiri saham preferen dan saham biasa 

(Marisatusholekha dan Budiono, 2015). Teori sinyal yang dikembangkan Ross 

(1977) menjelaskan bahwa alasan perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi kepada pihak eksternal karena adanya asimetri informasi 

antara manajer dengan pihak luar, sehingga memberikan informasi kepada pihak 

eksternal dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan teori sinyal tersebut, 

ketika leverage mengalami perubahan modal, akan memberikan sinyal kepada 

investor tentang seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri atau 

modal dari pihak luar. Leverage mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba 

karena perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi dapat menggunakan 

hutangnya untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan sehingga memungkinkan 

perusahaan dapat menghasilkan laba yang besar dan dapat melunasi hutang dari 

laba yang dihasilkan.  

Hasil penelitian Zein (2016), Imad Zeyad Ramadan (2015), Mahboobe 

Hasanzade (2013), Samosir (2018), Pitria (2017) terdapat pengaruh leverage 

terhadap kualitas laba, Hal ini dikarenakan besar kecilnya tingkat hutang suatu 

perusahaan sangat mempengaruhi kualitas laba. Namun ada perbedaan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Wirama (2017), Irawati (2012), 
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Marisatusolekha dan Budiono (2014), Ramadan,I. Z. (2015), Noor Yudawan 

Putra, Subowo (2016) leverage tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. 

Hal tersebut masih ditemukan research gap. 

Faktor yang mempengaruhi kualitas laba yaitu variabel ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang 

dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran 

pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Brigham dan Houston, 2006). Menurut 

Irawati (2012) ukuran perusahaan berhubungan dengan kualitas laba karena 

semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin tinggi pula kelangsungan 

usaha perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga 

praktik manipulasi laporan keuangan dapat dihindari oleh perusahaan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Situmorang, (2017), Wati dan Putra, 

(2017), Jaya dan Wirama, (2017) menunjukan jika ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Risdawaty dan Subowo, (2015), Darabali dan Saitri, (2016), Septiyani et al, 

(2017) menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laba, hal tersebut menyebabkan adanya research gap. 

Faktor yang mempengaruhi kualitas laba yaitu variabel pertumbuhan laba 

pada hasilnya yang dilakukan oleh Zein, (2016), Silfi, (2016), Afni et al, (2014), 

dan Irawati, (2012) menunjukan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Pertumbuhan laba merupakan suatu kenaikan maupun penurunan 

laba perusahaan. Jika kemampuan perusahaan tinggi maka hal tesebut dapat 
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memberikan kesempatan untuk bertumbuhnya kualitas laba pada perusahaan, 

namun ada perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dira dan Rastika, 

(2014) dan Septiyani et al., (2017) yang menunjukan bahwa pertumbuhan laba 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, hal tersebut menyebabkan adanya 

research gap. 

Persistensi laba menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan laba periode ini sampai dengan masa mendatang Afni et al., 

(2014). Shobriati dan Siregar (2016) mengatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki laba yang stabil dan arus kas yang lebih persistensi dapat 

menguntungkan nilai perusahaan. Susanto (2012) mengungkapkan bahwa 

persistensi laba mencerminkan kualitas laba dan menunjukan bahwa perusahaan 

dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, semakin tinggi 

nilai persistensi laba maka menggambarkan kualitas laba yang tinggi pula 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat atau memprediksi laba 

dimasa mendatang. Inovasi laba sekarang adalah informative terhadap laba masa 

depan ekspektasian yaitu manfaat masa depan yang diperoleh pemegang saham 

(Alkartobi, 2017).  

Penggunaan persistensi laba sebagai variabel moderating didasari oleh 

riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh persistensi laba 

terhadap kualitas laba. Dari penelitian terdahulu diperoleh beberapa hasil Ardianti 

(2018) menunjukan bahwa persistensi laba tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laba. Marisya dan Fitriasari (2017) menunujukan hasil persistensi laba 

berpengaruh terhadap kualitas laba.  
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Paparan mengenai fenomena dan research gap yang dikemukakan diatas, 

menjadi latar belakang penelitian melakukan penelitian ini. Penelitian ini akan 

menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan 

laba terhadap kualitas laba dengan persistensi laba sebagai variabel moderating. 

Dalam penelitian ini menghadirkan persistensi laba sebagai variabel moderating 

untuk menguji apakah persistensi laba mampu memediasi antara pertumbuhan 

laba terhadap kualitas laba.   

Industri sektor konstruksi properti memiliki karakter yang sangat baik, 

karena keduanya bersifat mampu mendorong sektor lain supaya lebih berkembang 

dan kedepan sangat menjanjikan karena pertambahan penduduk yang tinggi 

menyebabkan kebutuhan hunian terus meningkat, keadaan ekonomi domestik 

yang membaik, didukung oleh sumber pembiayaan yang semakin berkembang 

serta kebijakan pemerintah yang kondusif diperkirakan mampu mendorong 

perkembangan industri properti Indonesia. Harga produk properti dan real estate 

dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan properti ini akan 

menyebabkan penjualan properti menurun dan mengakibatkan laba menurun. 

Pada masa pemerintahan saat ini Presiden Joko Widodo yang memiliki 

visi untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, seperti 

pembangunan bandara yang terdapat di beberapa kota. Hal tersebut dapat 

menyebabkan pembukaan lahan kavling untuk perumahan diwilayah bandara 

tersebut. Kemudian perpindahan ibu Kota Jakarta ke Kalimantan juga bisa 

menjadi peluang untuk sektor properti terus meningkat. Harga produk properti 
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dan real estate dari tahun ke tahun mengalami kenaikan harga. Hal ini dapat 

meningkatkan kualitas laba pada perusahaan tersebut.  

Pemilihan perusahaan properti dan real estate sebagai populasi dalam 

penelitian ini karena sektor tersebut dinilai mempunyai peranan yang penting 

dalam mendorong perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan sektor properti 

dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan memiliki dampak 

berantai (multiplier effect) yang cukup besar pada sektor-sektor lainnya. Dari 

uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan sektor properti dan real 

estate sebagai sampel penelitian. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 

menjadikan sektor properti dan real estate sebagai sampel penelitian.  

Berdasarkan research gap dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dipaparkan diatas, maka dapat menjadi latar belakang dalam penelitian ini. 

Penelitian ini akan menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

dan pertumbuhan laba terhadap kualitas laba dengan persistensi laba dijadikan 

sebagai variabel moderating. Persistensi laba digunakan sebagai variabel 

moderating diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan 

antara profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan laba terhadap 

kualitas laba. Hal ini mendorong penulis meneliti mengenai “Pengaruh 

Profitablitas, Leverage, Ukuran perusahaan, dan Pertumbuhan Laba Terhadap 

Kualitas Laba dengan Persistensi Laba sebagai variabel Moderating (Studi 

Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2018)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berikut ini merupakan identifikasi masalah yang dijadikan alasan 

dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut :      

1. Profitabilitas yang tinggi menjadi tolak ukur kinerja suatu perusahaan. Pihak 

manajemen yang mempunyai keleluasaan informasi dan perbedaan 

kepentingan dengan pihak principal memotivasi pihak manajemen melakukan 

manajemen laba sehingga akan menurunkan kualitas laba. 

2. Leverage perusahaan terlalu besar maka perusahaan tersebut tidak mampu 

mengelola aktiva lancarnya semaksimal mungkin sehingga kinerja keuangan 

menjadi kurang baik dan kemungkinan ada manipulasi laba untuk 

mempercantik informasi laba tersebut.  

3. Perusahaan yang berukuran besar sering menjadi sasaran politik yang dapat 

menimbulkan biaya. Perilaku manajemen yang seperti itu dapat menyebabkan 

kualitas laba yang dimiliki perusahaan menjadi bias dan tidak baik. 

4. Pertumbuhan laba yang tinggi cenderung dinilai positif oleh investor karena 

lebih memiliki keuntungan yang besar. Ketika pertumbuhan laba tinggi maka 

nilai perusahaan akan meningkat karena lebih banyak investor yang tertarik 

untuk berinvestasi dengan harapan memperoleh return yang lebih besar 

dimasa yang akan datang. Hal tersebut menyebabkan adanya kemungkinan 

manajemen perusahaan melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba 

akan rendah.  
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1.3 Cakupan Masalah 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam variabel dan perusahaan 

sampel penelitian. Topik dari penelitian ini adalah kualitas laba yang menjadi 

variabel dependen, sedangkan variabel independen adalah profitabilias, leverage, 

ukuran perusahaan, dan pertumbuhan laba. Persistensi laba digunakan sebagai 

variabel moderating. Sampel penelitian ini adalah perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 hingga 

2018.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laba ? 

2. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba ?  

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba ?  

4. Apakah pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba ?  

5. Apakah persistensi laba memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap 

kualitas laba ? 

6. Apakah persistensi laba memperlemah pengaruh leverage terhadap 

kualitas laba ? 

7. Apakah persistensi laba memperlemah pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kualitas laba ? 
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8. Apakah persistensi laba memperkuat pertumbuhan laba terhadap kualitas 

laba ?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini tujuan umum yang ingin dicapai peneliti adalah 

mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas laba, sedangkan tujuan khusus 

yang ingin dicapai peneliti diantaranya :  

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kualitas 

laba . 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap kualitas 

laba. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kualitas laba.  

4. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan laba terhadap kualitas laba. 

5. Untuk menguji dan menganalisis persistensi laba dalam mempengaruhi 

profitabilitas terhadap kualitas laba. 

6. Untuk menguji dan menganalisis persistensi laba dalam mempengaruhi 

leverage terhadap kualitas laba.  

7. Untuk menguji dan menganalisis persistensi laba dalam mempengaruhi 

ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. 

8. Untuk menguji dan menganalisis persistensi laba dalam mempengaruhi 

pertumbuhan laba terhadap kualitas laba.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kegunaan teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan 

mengembangkan penelitian terdahulu mengenai kualitas laba. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan secara empiris 

mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laba serta dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi investor agar dapat dijadikan sebagai sumber pertimbangan dalam 

mengambil keputusan investasi.  

b. Bagi perusahaan dapat meningkatkan dan mengevaluasi kualitas laba 

dimasa mendatang. 

c. Bagi civitas akademika dapat dijadikan sumber referensi penelitian 

selanjutnya mengenai seberapa besar tingkat pengaruh profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan laba terhadap persistensi 

laba. 

 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

 Banyak penelitian terdahulu yang membahas topik mengenai kualitas laba. 

Penelitian ini akan menggabungkan beberapa penelitian terdahulu dengan 

tambahan pembaharuan. Adanya hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laba, mengindikasikan perlunya dihadirkan variabel lain 
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yang dapat memediasi. Penelitian ini menggunakan tingkat profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan laba terhadap kualitas laba dengan 

persistensi laba sebagai variabel moderating. Objek yang digunakan pada 

penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sepanjang pengetahuan penulis, 

penggunaan persistensi laba sebagai variabel moderating belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal dikembangkan oleh Ross tahun 1977. Teori sinyal 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan dapat 

membeikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan (Ross, 1977). Teori 

ini muncul karena adanya asimetri informasi antara manajer dan investor pihak 

luar. Sinyal merupakan tindakan yang dapat diambil oleh pemilik lama kepada 

investor dalam rangka mengkomunikasikan informasi yang dimilikinya (Leland 

dan Pyle, 1977). Nurhanifah dan Jaya (2014) menjelaskan bahwa manajemen 

menyajikan informasi keuangan yang dikhususkan pada laporan laba rugi 

diharapkan memberikan sinyal kepada para pemegang saham. Sinyal efektif maka 

harus ditangkap pasar dengan baik, serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain 

yang berkualitas buruk (Paramita, 2012). Sinyal yang baik dapat berupa beberapa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan dan apa yang di rencanakan 

terhadap perusahaan di masa mendatang. Bagi pihak manajemen mempunyai 

akses yang lebih banyak dalam hal informasi mengenai perusahaan jika 

dibandingkan dengan investor. Bagi pihak manajemen perlu untuk memberikan 

informasi kepada investor sebagai bentuk tanggung jawab atas kewenangannya 

dalam upaya mengelola perusahaan.  

 Connelly et al.(2010) mengungkapkan bahwa kegunaan teori sinyal untuk 

menjelaskan tentang hubungan individu dan organisasi yang memiliki perbedaan 

dalam kapasitas dalam mengakses informasi. Laba menjadi saran untuk 
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menyampaikan sinyal dari manajemen yang tidak disampaikan secara publik. 

Laba menjadi hal yang penting untuk pengambilan keputusan investasi. Setiap 

investor akan berusaha untuk memprediksi laba di masa mendatang berdasarkan 

pada data yang tersedia. Oleh karena itu, setiap informasi perusahaan yang 

memberikan sinyal baik akan menjadi prospek bagus dimasa mendatang. 

 Kualitas informasi keuangan dapat menentukan apakah informasi tersebut 

bersifat asimetri atau tidak asimetri. Terjadinya asimetri informasi adanya 

manajemen mempunyai informasi internal tentang kondisi perusahaan pada saat 

ini atau yang akan datang yang lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan 

investor (Ashanti,2018). Semakin baiknya kualitas informasi keuangan yang 

diberikan oleh manajemen kepada investor maka akan mengurangi adanya 

asimetri informasi. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal yang 

dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi (Karina dan Khafid, 

2015). Adanya perusahaan memberikan kondisi terkini maka dapat memberikan 

sinyal yang positif terhadap investor sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

perusahaan akan modal usahanya (Nurhanifah dan Jaya, 2014).  

2.2 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan salah satu cara untuk lebih memahami 

informasi ekonomi dengan memperluas satu individu dengan menjadi dua  

individu yaitu agen dan prinsipal (Handayani, 2016:3). Teori keagenan pertama 

kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Teori Keagenan 

menjelaskan mengenai hubungan antara agent yaitu pihak yang diberi tanggung 

jawab dan principal yaitu pihak yang memberikan tanggungjawab dalam suatu 

kontrak kerjasama. Teori Keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen 



18 
 

 
 

(agent) dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham (principal) untuk 

melakukan jasa demi kepentingan principal dengan menyerahkan kewenangan 

pengambilan keputusan kepada agent. Teori keagenan meneliti konflik 

kepentingan dapat muncul antara dua atau lebih pihak dalam kontrak dan 

bagaiman konflik dapat dikelola dengan menggunakan mekanisme yang tepat dari 

monitoring dan kontrol (Fama dan Jensen, 1983 ; dan  Meckling, 1976).  

Menurut Dira dan Astika (2014:66), teori keagenan adalah teori yang 

membahas mengenai antara pemilik dan agen (manajemen perusahaan) atau  

keterkaitan agen. Pada teori ini mengasumsikan bahwa tiap-tiap individu semata-

mata termotivasi adanya kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent, sehingga dapat menimbulkan adanya 

asimetri information. Dalam kondisi asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi 

angka-angaka yang ada pada laporan keuangan yang akan disajikan dengan cara 

manipulasi laba. Tindakan agent dengan melaporkan laba secara oportunistik yang 

memaksimalkan kepentingan pribadi dapat mempengaruhi kualitas laba menjadi 

rendah (Nurhanifah dan Jaya, 2014:111). Kasus sebuah  perusahaan, biasanya ada 

dua pihak untuk kontrak yaitu pemegang saham  (pokok) dan manajer  (agen).  

Jensen dan Meckling (1976) menunjukan bahwa perusahaan terdiri dari kumpulan 

kontrak dimana terlibat principal agen untuk melakukan layanan pada nama dan 

delegasi nya otoritas pengambilan  keputusan kepada agen. Perusahaan mungkin 

termasuk pemegang saham dengan manajer, dan hubungan antara pemegang 

saham dan kreditur. 



19 
 

 
 

Pihak yang memberikan tanggungjawab atau wewenang (principal) yang 

dimaksud yaitu pemegang saham/ pemilik sedangkan wewenang (agent) atau 

pihak yang diberi tanggungjawab yaitu manajer. Menurut Eisenhard (1989), 

terdapat tiga asumsi yang melandasi dalam teori keagenan, antara lain : 

a. Asumsi tentang sifat manusia, yang menekankan bahwa manusia memiliki 

sifat yang mementingkan dirinya sendiri (self interest), memiliki keterbatasan 

rasional (bounded rationality), dan tidak menyukai adanya risiko (risk 

aversion). 

b. Asumsi tentang keorganisasian, terdapat konflik antar anggota organisasi, dan 

adanya Asymemtric Information (AI) antara agen dan principal. 

c. Asumsi tentang informasi, informasi dipandang sebagai barang-barang 

komonditi yang dapat diperjual belikan. 

Menurut Ardianti (2018) ketika salah satu pihak memiliki informasi yang 

banyak dibanding dengan pihak lainnya, dapat menimbulkan adanya asimetri pada 

informasi. Kondisi ini dapat mengakibatkan bahwa tidak semua agent dapat 

melakukan yang terbaik, bagi principal cenderung untuk mencari keuntungan 

sendiri (moral hazard) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain (Zein, 

2016). Tindakan yang dilakukan oleh agent dengan melaporkan laba secara 

oportunistik yang memaksimumkan kepentingan pribadinya dapat menyebabkan 

rendahnya laba (Nurhanifah dan Jaya, 2014). Perlu adanya evaluasi dan 

monitoring agar membatasi agent yang menyimpang sehingga agen akan lebih 

berhati-hati dalam bertindak dan pengambilan keputusan (Reyhan et al.,201). 



20 
 

 
 

Teori keagenan, manajer memiliki banyak informasi internal pada 

perusahaan dibandingkan pemegang saham. Pada kondisi tertentu, manajer 

memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. Hal ini akan menyebabkan tidak simetris inforrmasi antara agent dan 

principal. Akibat tejadi ketidakseimbangan informasi, disitulah menyebabkan 

perbedaan kepentingan antara agent dan principal. Agent dapat mempengaruhi 

angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara 

melakukan manipulasi laba. Jika hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan 

rendahnya kualitas laba akibatnya tidak disajikan secara nyata dan menyebabkan 

para pengguna laporan keuangan akan menjadi salah dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

2.3 Kajian Variabel Penelitian 

2.3.1  Kualitas Laba 

Kualitas laba merupakan informasi laba yang sesungguhnya yang 

dilaporkan oleh menejemen perusahaan yang berguna untuk pengambilan 

keputusan bagi para pemakainya (Boediono dalam Shanie, 2014). Dechow et al 

(2010) mendefinisikan bahwa kualitas laba yang tinggi sebagai laba informatif 

yang berisi tentang informasi yang lebih relevan untuk menemukan keputusan 

mengenai cara perusahaan bisnis beroperasi yaitu untuk memberikan informasi 

yang berguna untuk keputusan bisnis. Tinggi rendahnya kualitas aba dapat 

digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan kinerja atas pertanggung 

jawaban manajemen dalam mengelola sumber daya yang ada perusahaan. 

Menurut Soly dan Wijaya (2017) laba juga sering digunakan dalam pertimbangan 
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pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai laba yang 

tinggi dianggap sebagai perusahaan yang menjanjikan dimasa yang akan datang. 

Menurut perspektif dalam pengambilan keputusan investasi, informasi laba 

penting bagi para investor untuk mengetahui kualitas laba sebagai informasi 

sehingga kualitas laba menjadi perhatian bagi para investor dan para pengambilan 

kebijakan akuntansi serta pemerintahan (Wati dan Putra, 2017). 

Kualitas laba perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

dalam melaporkan laba perusahaan yang menunjukan laba yang sebenarnya, 

dengan sebaik mungkin perusahaan melaporkan laba yang akan digunakan untuk 

memprediksi laba masa yang akan datang (Yushita, 2013). Schipper dan Vicent 

(2003) dalam Khafid (2012) menyatakan kualitas laba khususnya dan kualitas 

laporan keuangan pada umumnya adalah penting bagi mereka yang menggunakan 

laporan keuangan karena kualitas laporan keuangan bermanfaat untuk tujuan 

kontrak dan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Taruno (2013) 

menyatakan bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang menyajikan kondisi 

yang sebenarnya pada perusahaan tanpa ada intervensi dari pihak berkepentingan 

dalam penyampaian laporan. Laba yang berkualitas menjadi daya tarik bagi para 

investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Jika sebuah perusahaan 

memiliki laba yang tinggi dan berkualitas maka semakin tinggi pula return yang 

akan didapatkan oleh para investor. 
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 Menurut Dechow dan Schrand (2004), laba yang berkualitas adalah laba 

yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :  

1. Laba yang akurat dapat mencerminkan kinerja operasi perusahaan pada saat 

ini. 

2. Indikator yang baik untuk kinerja operasi perusahaan untuk masa depan.  

3. Ukuran ringkasan dapat berguna untuk menilai perusahaan. 

Manajer sering menginginkan laba yang persisten dan laba yang dapat 

diprediksi dimasa depan karena karakteristik ini dapat meningkatkan analisis 

reputasi mereka dan investor (Dechow dan Schrand, 2004). Kualitas laba dapat 

ditenttukan dari ada dan tidaknya praktik manajemen laba yang dilakukan 

manajemen dalam pembuatan laporan keuangan (Lestari dan Cahyati, 2017).  

Jika manajemen melakukan praktik laba dengan manipulasi laba pada 

laporan keuangan maka akan menyebabkan rendahnya kualitas laba pada 

perusahaan. Dari uraian tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa 

kualitas laba dapat menentukan perilaku manajemen. Tinggi rendahnya kualitas 

laba, dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kemampuan kinerja atas 

pertanggungjawaban manajemen dalam menganalisis dan mengelola sumber daya 

perusahaan yang telah dipercayakan kepada mereka.  

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba  

Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang terdahulu, dapat diketahui bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laba antara lain :  
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1. Profitabilitas  

Pada penelitian Pertiwi et al (2018) profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan 

Wirama (2017) dan Ardianti (2018). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan, sehingga semakin tinggi laba 

yang didapat oleh perusahaan maka investor akan semakin tertarik pada 

perusahaan tersebut. 

2. Likuiditas  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2019) menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas 

laba, hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitan yang dilakukan oleh 

Ardianti (2018), Nurhanifah dan Jaya (2014) yang dapat diartikan bahwa jika 

tingkat likuiditas perusahaan tinggi maka akan dapat menghasilkan laba yang 

berkualitas. Menurut Warianto dan Rusiti (2014) current ratio yang tinggi 

dianggap dapat menunjukan tidak terjadi masalah pada likuiditas, sehingga 

semakin tinggi likuiditas artinya laba yang dihasilkan perusahaan akan berkualitas 

karena manajemen perusahaan tidak perlu melakukan manipulasi laba atau 

manajemen laba.  

3. Pertumbuhan Laba  

Pertumbuhan laba menunjukan adanya penurunan atau kenaikan laba suatu 

perusahaan. Pada hasil penelitian Zein (2016) menunjukan bahwa pertumbuhan 

laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Afni et al., 2014) yang manyatakan adanya 
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pengaruh pertumbuhan laba terhadap kualitas laba dikarenakan jika perusahaan 

memiliki kesempatan bertumbuh tinggi terhadap labanya berarti kinerja keuangan 

perusahaan tersebut baik dan dimungkinkan juga memiliki kesempatan bertumbuh 

terhadap kualitas laba pada perusahaan. 

4. Persistensi Laba  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Afni et al., 2014) menunjukan bahwa 

persistensi laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Persistensi laba 

menjelaskan apakah jumlah laba yang dihasilkan pada tahun ini konsisten hingga 

masa yang akan datang. Persistensi laba berpengaruh negatitf terhadap kualitas 

laba dapat disebabkan karena dalam satu perusahaan tidak selamanya memiliki 

laba dalam keadaan persisten dari tahun ke tahun berikutnya.  

5. Pembayaran deviden  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soly dan Wijaya (2017) pembayaran 

deviden berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Pembayaran deviden kepada 

investor dapat memberikan pandangan positif terhadap pihak-pihak eksternal 

termasuk membuat investor tertarik terhadap saham perusahaan.  

6. Struktur Modal  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zein (2016) yang dihitung dengan 

leverage, menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba perusahaan. Semakin besar struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan 

menunjukan bahwa kualitas laba perusahaan semakin rendah. 
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7. Investment Opportunity Set (IOS) 

Investment Opportunity Set (IOS) atau kesempatan untuk berinvestasi 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba hasil penelitian ini dilakukan oleh 

Situmorang (2017). Jika kesempatan berinvetasi perusahaan yang tinggi, maka 

pendanaan yang diperoleh oleh perusahaan akan semakin meningkat. Hal tersebut 

dapat digunakan sebagai keberlangsungan usaha perusahaan dalam menjalankan 

usahanya untuk mendapatkan laba. Sehingga jika laba perusahaan terus meningkat 

dapat meningkatkan kualitas laba akan menjadi semakin baik.. 

8. Konservatisme Akuntansi  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi et al.,2015) menyatakan bahwa 

konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, artinya 

bahwa perusahaan yang mempunyai konservatisme yang tinggi maka laba 

perusahaan akan bersifat fluktuatif dan temporer. Sehingga akan berdampak pada 

tingkat prediksi laba yang akan menjadi rendah.  

9. Alokasi Pajak Antar Periode  

Alokasi Pajak Antar Periode berpengaruh positif terhadap kualitas laba dalam 

penelitian (Afni et al., 2014). Alokasi pajak antar periode berpengaruh positif 

dikarenakan para investor telah mgguhan yang mampu menginterprestasikan 

dengan baik tentang substansi pengahasilan atau beban pajak tangguhan yang 

dilaporkan pada laporan keuangan laporan laba rugi.  

10. Ukuran Perusahaan  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2019), Situmorang 

(2017) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
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kualitas laba. Perusahaan yang berukuran besar memiliki aset yang besar sehingga 

mudah dalam mendapatkan akses sumber pendanaan, akan tetapi belum menjamin 

kualitas laba perusahaan tersebut baik.  

2.       Pengukuran Kualitas Laba  

Terdapat beberapa pengukuran yang digunakan oleh peneliti-penliti  

terdahulu pada bidang akuntansi keuangan untuk mengukur kualitas laba. 

Menurut Surifah (2010) berbagai pengukuran kualitas laba antara lain : 

1. Ballovary et al., 2005 telah menawarkan Earnings Quality Assesment (EQA) 

dengan menyediakan beberapa ukuran independen pada kualitas laba 

perusahaa. Dalam model EQA mempertimmbangkan beberapa pos, antara 

lainnya pendapatan dan biaya, perubahan akuntansi, akuisisi dan operasi yang 

dihentikan . Model EQA menilai stabilitas pada laba perusahaan dan potensi 

pada masa yang akan datang.  

2. Givoly et al., 2010 mengukur kualitas laba menggunakan persistensi akrual, 

mengestimasi kesalahan dalam proses akrual, koservatisme, dan ketiadaan 

manajemen laba.  

3. Velury (1999) mengukur kualitas laba sesuai dnegan karakteristik kualitatif 

informasi keuangan (SFAC No.2) diantaranya : nilai prediksi, nilai umpan 

balik, keterujian, kejujuran dalam penyajian, tepat waktu dan netral.  

4. Sivaramakrishnan, K dan Yu, S.C. (2008) memproksikan kualitas laba dengan 

menggunakan tiga alternatif diantaranya : kualitas akrual, persistensi laba, dan 

prediktabilitas.  
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5. Schipper dan Vincent (2003) telah melakukan pengelompokan konstruk 

kualitas laba dan berdasarkan pengukurannya berdasarkan :  

a. Sifat runtut waktu dari laba (Time-series properties of earnings). 

b. Karakteristik kualitas dalam kernagka konseptual FASB. 

c. Hubungan antara pendapatan, akrual, dan kas.  

d. Keputusan implementasi.  

6. Lara et al.,2009 dalam mengukur kualitas laba dengan cara memfokuskan 

pada manajemen laba dan pengaruhnya terhadap kendala akuntansi yang 

diukur menggunkan konservatisme.  

7. Katz (2009), mengukur kualitas laba dengan menggunakan ukuran 

konservatisme dan mendeteksi adanya earnings management. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Septiyani et 

al., 2017) dan (Oktaviani et al., 2015) kualitas laba diukur menggunakan indikator 

QE (Quality Earnings) dengan menggunakan rumus :  

Quality of Earning : 
                 

           
 

 

2.3.2  Profitabilitas 

1. Konsep Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan dapat mencerminkan efektivitas perusahaan yang 

mempengaruhi respon investor terhadap informasi laba dalam pengambilan 

keputusan bagi pihak berkepentingan. Profitabilitas mengacu pada kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari 

program perusahaan dan keputusan keuangan perusahaan (Hasanzade, et al., 
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2013). Memperoleh laba yang maksimal perusahaan haruslah meningkatkan 

kinera perusahaan. Seperti yang dicantumkan dalam (Ardianti, 2018) menurut 

Purwandari (2012:20) untuk memperoleh keuntungan, maka pengelola perusahaan 

harus mampu bekerja secara efisien serta kinerja perusahaan harus senantiasa 

ditingkatkan.  

 Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio, apabila tingkat rasio 

profitabilitasnya tinggi, maka akan menunjukan bahwa semakin baik pula kondisi 

perusahaan dengan tingginya tingkat profitabilitas menunjukan bahwa perusahaan 

mempunyai kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba, namun jika tingkat 

profitabilitas rendah dapat mengindikasikan bahwa kualitas laba perusahaan yang 

rendah, atau bahkan mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang rugi 

(Soly dan Wijaya, 2017). 

 Para investor akan cenderung memilih perusahaan yang mempunyai 

profitabilitas yang tinggi atau laba yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki keuntungan atau laba yang rendah. Hal ini dikarenakan bahwa para 

investor beranggapan perusahaan yang mimiliki tingkat laba yang tinggi dinilai 

mampu dalam menghasilkan laba yang maksimal, sehingga para investor juga 

berharap perusahaaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selain investor, 

kreditur juga menggunakan besaran laba yang didapatkan perusahaan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya kepada kreditur.  

 Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh 

dengan membandingkan antara laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan 

jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan dalam menghasilkan laba, rasio 
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profitablitas juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektvitas manajemen 

pada perusahaan.  

2.     Pengukuran Profitabilitas  

 Adapun beberapa rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dipakai dalam akuntansi 

keuangan antara lain : 

a. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin juga disebut dengan margin laba bersih yang digunakan 

untuk menilai perbandingan dari laba bersih setelah pajak (net profit margin) 

terhadap pendapatan (revenue) yang dihasilkan dari pejualanya. Net Profit Margin 

(NPM) dirumuskan menggunakan :  

NPM = 
                         

          
 

b. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin adalah margin kotor yang digunakan untuk menilai 

perbandingan antara laba kotor (gross profit) dengan pendapatan (revenue) yang 

dihasilkan perusahaan dari penjualan. Gross Profit Margin (GPM) dirumuskan 

dengan :  

    GPM = 
          

          
 

c. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity disebut juga dengan rasio pengembalian ekuitas yang 

digunakan untuk menilai kemampuan sautu perusahaan dalam memperoleh laba 

dari investasi para investor. Return On Equity dilihat dari perbandingan antara 

pendapatan dengan modal yang dikeluarkan perusahaan. 
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 Return On Equity dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

ROE = 
                         

             
 

d. Return On Assetts (ROA) 

Return On Assetts disebut dengan pengembalian aset digunakan untuk menilai 

perbandingan antara laba dengan total aset pada perusahaan. Sehingga Return On 

Assets dapat digunakan untuk melihat efisiensi pada perusahaan dalam mengelola 

aset yang dimiliki perusahaan. Return On Assets menggunakan rumus : 

ROA=
           

          
 

e. Return On Sales (ROS)  

Return On Sales disebut dengan rasio pengembalian penjualan yang 

digunakan untuk melihat tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah 

melakukan pembayaran biaya-biaya produksi seperti bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan lain-lain sebelum dikurangi dengan pajak dan bunga. Return On Sales 

dapat menunjukan tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari penjualan 

yang disebut juga dengan margin operasional (operating margin) atau margin 

pendapatan (operating income margin). 

ROS = 
                             

          
 

2.3.3  Leverage 

1. Konsep Leverage 

Leverage merupakan suatu variabel yang menunjukan seberapa besar aset 

perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan. Leverage adalah jumlah utang yang 

dimiiki oleh perusahaan yang digunakan dalam rangka untuk membiayai dana 
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operasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan aset  (Hasanzade, et 

al., 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2019) suatu 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi, mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut bergantung dengan pinjaman dari luar perusahaan, sedangkan 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang rendah menunjukan bahwa 

perusahaan tersebut mampu membiayai kebutuhan perusahaan dengan 

menggunakan aset yang dimiliki perusahaan tidak terlalu bergantung dengan 

pinjaman dari pihak luar perusahaan atau pihak ketiga.  

 Tingkat rasio leverage suatu perusahaan dapat mempengaruhi 

kelangsungan usaha perusahaan. Jika tingkat rasio leverage perusahaan tinggi dan 

perusahaan bisa memutar hutang yang dimiliki maka hutang tersebut akan dapat 

meningkatkan penghasilan laba perusahaan. Tingginya pendapatan dan laba yang 

didapat membuat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut dan 

kelangsungan usaha perusahaan semakin baik. Akan tetapi tingginya levarage 

yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan risiko perusahaan dalam melunasi 

kewajiban dan bunga yang didapat perusahaan.  

2.        Pengukuran Leverage 

 Menurut Kasmir (2014:155) dalam Khasanah (2019) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

leverage sebagai berikut : 

a. Debt to equity ratio 

b. Long term debt to equity ratio 

c. Debt to asset ratio (debt ratio) 
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d. Tangible assets debt coverage 

e. Times interest earned 

f. Fixed charge coverage 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Septiyani et al., 2017) rasio 

leverage dapat dihitung dengan menggunakan rasio Debt Equity to Ratio (DER) 

sebagai berikut :  

DER = 
            

             
 

 

2.3.4 Ukuran Perusahaan 

1.  Konsep Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, 

total aset, dan total ekuitas (Brigham dan Houston, 2001). Ukuran perusahaan 

adalah skala besarya perusahaan yang dapat diklasifikasikan dengan cara ukuran 

pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Brigham dan Houston, 2001). Ukuran 

perusahaan dinyatakan dengan total aset, jika semakin besar ukuran perusahaan 

maka total aset yang dimiliki perusahaan semakin besar pula. Perusahaan yang 

memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih 

stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan 

yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Perusahaan yang relatif besar 

kinerjanya akan dilihat oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan 
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kondisi keuangan, lebih menunjukkan keinformatifan informasi keuangan yang 

terkandung di dalamnya dan lebih transparan sehingga perusahaan akan lebih 

sedikit melakukan manajemen laba atau manipulasi (Suryani, 2010). Oleh karena 

itu semakin besar ukuran perusahaan maka kualitas laba yang dimiliki perusahaan 

akan lebih tinggi karena tidak perlu melakukan manipulasi laba.  

 

2.  Pengukuran Ukuran perusahaan 

 Penentuan ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki 

perusahaan. Dalam penelitian Septiyani et al (2017), Herlina dan permanasari 

(2017), dan Jaya dan Wirama (2017) ukuran perusahaan dihitung menggunakan 

logaritma natural total aset, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :  

  Size = Logarithm natural of total assets 

 

2.3.5 Pertumbuhan Laba 

1. Konsep Pertumbuhan Laba 

 Pertumbuhan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba perusahaan 

dalam satu periode yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Pertumbuhan laba 

dapat menjelaskan prospek tentang pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan 

datang. Pertumbuhan laba pada perusahaan maka akan memungkinkan kualitas 

laba dapat memiliki kesempatan bertumbuh. Selain itu pertumbuhan laba juga 

dapat digunakan untuk menilai kinerja pada perusahaan. Hal ini dikarenakan jika 

pertumbuhan laba bertumbuh dengan baik maka perusahaan akan menyajikan 

laporan keuangan yang positif, sehingga dapat menarik para investor untuk 
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berinvestasi pada perusahaan tersebut, karena par investor mengharapkan akan 

mendapatkan keuntungan yang besar.  

2.        Pengukuran Pertumbuhan Laba  

 Pertumbuhan laba perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan 

laba perusahaan periode tahun ini atau saat ini dengan laba periode sebelumnya 

atau tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan laba sebelumnya.  

Dalam pengukuranya dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

ΔYit = 
         

     
 

Keterangan :  

ΔYit  = Pertumbuhan Laba  

Yit  = Laba perusahaan pada periode tertentu  

Yit-1  = Laba perusahaan pada periode sebelumnya  

 

2.3.6 Persistensi Laba  

1. Konsep Persistensi Laba 

Persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada 

pandangan bahwa yang sustainable adalah laba yang memiliki kualitas yang baik 

(Khafid, 2012:44). Perusahaan yang memiliki laba yang stabil dan arus kas yang 

lebih persisten yang dapat mebuntungkan nilai perusahaan (Shobriati dan Siregar, 

2016). Persistensi laba dapat dilihat dari inovasi laba tahun berjalan dihubungkan 

dengan perubahan pada harga saham (Romasari, 2013). Persistensi laba 

merupakan suatu ukuran yang dapat menjelaskan tentang kemampuan perusahaan 
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untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai dan di masa 

yang akan datang. Tingginya persistensi laba yang diperoleh maka semakin tinggi 

pula kualitas laba pada perusahaan, sehingga dapat diambil keputusan atau 

kesimpulan bahwa persistensi laba berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba (Jang et al.,2007). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) mendefinisikan bahwa 

persistensi laba yang dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang didasarkan pada 

pandangan bahwa laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki kualitas 

yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan Barus dan Rica (2014) 

mendefinisikan bahwa laba yang persisten sebagai laba yang dapat mencerminkan 

kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa yang akan datang yang ditentukan 

oleh komponen akrual dan aliran kasnya. Persistensi laba merupakan revisi laba 

yang diharapkan di masa yang akan datang yang dapat mencerminkan dari laba 

tahun berjalan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) mendefinisikan bahwa 

persistensi laba sebagai alata ukur utnuk engukur kualitas laba dimana laba yang 

berkualitas dapat menunjukan kesinambungan laba, sehingga laba yang persisten 

cenderung berulang disetiap periode. Persistensi laba berhubungan dengan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan yang dapat menggambarkan dalam laba pada 

perusahaan. Persistensi laba dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui 

keberhasilan pada perusahaan selama periode tertentu, apabila dalam periode 

tertentu persistensi laba dalam keadaan yang bagus, dapat diprediksikan bahwa 

untuk periode selanjutnya keadaan perusahaan juga akan baik, namun sebaliknya, 
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apabila persistensi laba menurun di periode sekarang atau periode berjalan atau 

pada tahun ini, maka dapat diasumsikan bahwa untuk periode selanjutnya kondisi 

perusahaan dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan buruk.  

 Barus dan Rica (2014) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

memepengaruhi persistensi laba diantaranya :  

1. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan 

pokok di samping neraca dan laporan laba rugi. Laporan mengikthisaran 

sumber arus kas yang tersedia selama satu periode tertentu untuk melakukan 

kegiatan perusahaan.  

2. Perbedanan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan yang terjadi 

karena laporan keuangan komersial ditunjukan untuk menilai kinerja ekonomi 

dan keadaan keuangan atau financial dari sektor bisnis, sedangkan laporan 

keuangan fiskal lebih ditunjukan untuk menghitung pajak pada perusahaan.  

 

2.        Pengukuran Persistensi Laba  

 Pennelitian yang dilakukan oleh Nuzula (2017) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran persistensi 

laba, diantaranya : 

1. Volatilitas arus kas merupakan fluktuasi arus kas dari tahun ke tahun. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Fanani (2010) bahwa volatilitas arus kas yang 

tinggi dapat menyebabkan persitensi menjadi rendah, namun tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutisna dan Ekawati (2016) 
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menyatakan bahwa semakin tinggi fluktuasi arus kas maka semakin 

meningkatkan persistensi laba.  

2. Volatilitas penjualan dapat diartikan indeks tentang penyebaran distribusi 

penjualan yang dilakukan oleh perusahaan.  

3. Tingkat hutang, banyak perbedaan bahwa pendapat mengenai tinggi 

rendahnya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan. Ada beberapa yang 

berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan maka akan semakin meningkat kinerja pada perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat membayar kembali hutang-hutang yang dimiliki perusahaan. 

Namun ada juga yang berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat perusahaan, 

justru membuat perusahaan semakin kewalahan dalam membayar hutang yang 

disebabka karena perusahaan terlalu banyak memiliki hutang atau kewajiban 

yang harus ditanggung, hal ini akan menurunkan tingkat persistensi laba.  

4. Book-tax differences  dapat diartikan perbedaaan yang disebabkan adanya 

ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara peraturan 

perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan.  

5. Komponen akrual yang menggunakan reliabilitas akrual yang 

mendekomposisi neraca dibagi atas tiga aktivitas bisnis, diantaranya current 

operating activities, non current operating activities dan financial (activities 

dan liabilities). 

Penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012), menyatakan bahwa persistensi 

laba dapat dihitung dengan menggunakan koefisien regresi dari earning per share 

periode tahun lalu terhadap earning per share pada periode sekarang atau tahun 
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ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Romasari (2013) mengungkapkan 

bahwa indikator yang digunakan dalam mengukur persistensi laba adalah 

koefisien regresi (slope regresi) antara laba akuntansi periode sekarang dan laba 

akuntansi periode tahun lalu.  

Pengukuran persistensi laba dapat diirumuskan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :    

Eit = β0 + β1 Eit-1 + εit 

Keterangan :  

Eit  : Laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i pada tahun t  

Eit-1  : Laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i sebelum tahun t  

β0 : Konstanta  

β1 : Persistensi laba akuntansi  

 Apabila persistensi laba akuntansi adalah (β1) > 1 hal tersebut menunjukan 

bahwa laba perusahaan adalah high persistent. Apabila persistensi laba (β1) > 0 

hal ini dapat menunjukan bahwa laba perusahaan tersebut persisten. Sebaliknya 

persisten laba (β1) ≤ 0 dapat diartikan bahwa laba perusahaan fluktuatif dan tidak 

persisten, sama halnya dengan penelitin yang telah dilakukan oleh 

Marisatusholkha dan Budiono (2015), Afni et al. (2014) dan Ardianti (2018) juga 

menggakan koefisien regresi atas perbedaan laba akuntansi saaat ini dengan laba 

akuntansi pada tahun sebelumnya. 

 

 

 



39 
 

 
 

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang mengkaji tentang kualitas laba telah banyak dilakukan 

oleh penelitian-penelitian terdahulu, berbagai variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian untuk meneliti faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

besarnya nilai kualitas laba. Berbagai penelitian terdahulu menjadi acuan 

penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh :  

Penelitian yang dilakukan oleh Imad Zeyed Ramadan (2015) Penelitian 

tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Amman Yordania. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Dari 

hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kinerja perusahaan, leverage, dan 

konservasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan 

keputusan investasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laba. 

Risdawaty dan Subowo (2015) Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian yang 

didapatkan bahwa struktur modal yang menggunakan proksi atau ukuran leverage 

dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Sementara ukuran 

perusahan dan asimetri informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba.   

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Subowo (2016) populasi pada 

penelitian ini diambil di Perusahaan industri barang dan konsumsi pada tahun 

2011 hingga 2014 yang terdiri dari 38 perusahaan. Hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh kualitas laba. Sementara Investment Opportunity Set dan Leverage tidak 
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memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Uji simultan yang dilakukan penelitian 

ini menunjukan bahwa variabel konservatisme akuntansi, Investment Opportunity 

Set, Leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba.  

Penelitian yang dilakukan oleh Silfi (2016) Penelitian ini melakukan 

penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dari tahun 2009 hingga 2011.Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur modal, 

likuiditas, dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Sementara 

pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  

Penelitian yang dilakuka oleh Situmorang (2017) Penelitian ini melakukan 

penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik (regresi linier 

berganda). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan, 

likuiditas, Investment Opportunity Set, dan leverage berpengaruh terhadap 

kualitas laba.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Putra (2017) Penelitian ini 

melakukan penelitian pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memilih sampel 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks CGPI pada tahun pada tahun 2010 hingga 

2014. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa good corporate governance 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sedangkan ukuran perusahaan dan 

leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Septiyani et al., 2017 Penelitian ini 

melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2012 hingga 2015. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Struktur modal berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan 

pertumbuhan laba dan ukuran perusahaann tidak memiliki pengaruh terhadap 

kualitas laba.   

Penelitian yang dilakukan oleh Ma dan Ma (2017) menggunakan subyek 

penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen pada 

periode 2004 hingga 2010. Penelitian tersebut menggunakan variabel kontrol 

berupa leverage yang dapat mempresentasikan trade-off antara manfaat pajak 

dengan biaya kebangkrutan. Data yang dianalisis menggunakan analisis regresi. 

Dimana dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa profitability dan market-

to-book value memiliki pengaruh terhadap earnings quality dengan arah yang 

negatif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Soly dan Wjaya (2017) metode analisis 

yang digunakan adalah regresi berganda yang dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012 

sampai 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran deviden dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba, sementara dewan direksi, ukuran 

dewan, kepemilikkan manajerial, ukuran perusahaan, struktur permodalan, dan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Ghani Purnama Wati, I Wayan Putra 

(2017) Penelitian ini melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

dan leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, sedangkan good corporate 

goveranance berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Wardhani (2018) 

Penelitian ini melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indoneisa (BEI) pada tahun 2012 hingga 2016. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi multivariat. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba. 

Sedangkan kepemilikan institusional, struktur modal, kesempatan bertumbuh, 

risiko sitematis, konsistensi laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2018) Penelitian ini melakukan 

penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2012 hingga 2016. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan alokasi 

pajak antar periode, persistensi laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 
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 Berikut dalam Tabel 2.1. merupakan rangkuman ringkasan rincian 

penelitian-penelitian terdahulu.  

 Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu  

No Peneliti dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode Hasil 

1. Abobaker 

Mohmed, 

Antoinette 

Flynn and 

Colette Grey 

(2019) 

The link 

between CSR 

and earnings 

quality : 

evidence from 

egypt. 

Variabel 

dependen : 

Kualitas 

Laba  

Variabel 

independen: 

CSR 

Regresi 

linier 

berganda. 

CSR memiliki 

hubugan positif 

terhadap kualitas 

laba. 

2. Muhammad 

Arsalan, 

Rayenda 

Khresna 

Brahmana, 

Evan Lau 

(2018) 

Political 

connections 

familiy firms 

and earnings 

quality. 

Variabel 

dependen: 

Kualitas 

laba  

Variabel 

independen: 

Koneksi 

politik, 

kepemilikan 

keluarga. 

Regresi 

linier 

berganda. 

Koneksi politik 

yang 

associatedwith, 

kepemilikan 

keluarga 

berhubungan 

positif terhadap 

kualitas laba. 

3. Shiguang Ma 

and Liangbo 

Ma (2017) 

 

The 

association of 

Earnings 

Quality with 

Corporate 

Performance: 

Evidence from 

the Emerging 

Market of 

China. 

 

Variabel 

Dependen : 

Earnings 

Quality 

 

Variabel 

Independen : 

Profitability, 

market-to-

book value 

Analisis 

Regresi. 

 

Profitability dan 

market-to-book 

value memiliki 

pengaruh 

terhadap 

earnings quality 

dengan arah 

negatif. 

 

4. Manal 

Sulieman A, 

The impact of 

Accounting 

Variabel 

dependen: 

Analisis 

Regresi. 

Biaya audit dan 

Rasio utang 
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Salih Zabar 

A, 

Mohammad 

A, dan Emad 

Yousef 

Alsheikh 

(2017) 

Factors on 

Earning 

Quality : A 

Case Study of 

Commercial 

Banks in Iraq 

Kualitas 

Laba  

Variabel 

independen: 

Biaya Audit, 

Rasio 

Utang, 

ROA, dan 

EPS. 

mempengaruhi 

Kualitas laba 

sedangkan ROA 

dan EPS tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba.  

5. Ghani 

Purnama 

Wati, I 

Wayan Putra 

(2017) 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

good 

corporate 

governance 

pada kualitas 

laba 

Variabel 

dependen : 

kualitas laba 

Variabel 

independen: 

ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

dan good 

corporate 

governance. 

Regresi 

linier 

berganda 

1.Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba. 

2.Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba 

3.Good 

Corporate 

governance 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kualitas laba. 

6. Christina 

Verawaty 

Situmorang 

(2017) 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kualitas laba 

studi kasus 

pada sub 

sektor 

manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia  

Variabel 

dependen : 

Kualitas 

laba 

Variabel 

independen : 

Ukuran 

perusahaan, 

likuiditas, 

IOS, dan 

leverage. 

Regresi 

linier 

berganda. 

1.Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

laba. 

2.Likuiditas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

laba. 

3.Investment 

Opportunity Set 
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berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas laba. 

4.Leverage 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kualitas laba. 

7. Natasha Soly, 

Novia Wijaya 

(2017) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kualitas laba 

pada 

perusahaan 

manufaktur. 

Variabel 

dependen : 

kualitas 

laba. 

Variabel 

independen : 

board of 

directors, 

board size, 

kepemilikan 

manajerial, 

ukuran 

perusahaan, 

struktur 

modal, 

likuiditas, 

pembayaran 

deviden, dan 

profitabilitas

. 

Regresi 

berganda. 

1.board of 

directors, board 

size tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba. 

2.Kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba. 

3.Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba. 

4.Struktur modal 

tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba. 

5.Likuiditas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba. 

6.Pebayaran 

deviden 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas laba. 
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7.Profitabilitas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kualitas laba.  

8. Glory 

Septiyani, 

Elly Rasyid, 

Emerald G. 

Tobing 

(2017) 

Faktor- faktor 

yang 

mempengaruhi 

kualitas laba 

pada 

perusahaan 

industri dasar 

dan kimia 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2012-

2015. 

Variabel 

dependen : 

kualitas 

laba. 

Variabel 

independen : 

struktur 

modal, 

pertumbuha

n laba, dan 

ukuran 

perusahaan. 

Regresi 

linier 

berganda 

1.Struktur modal 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kualitas 

laba. 

2.Pertumbuhan 

laba tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba. 

3.Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba. 

9. Alfiati Silfi 

(2016) 

Pengaruh 

pertumbuhan 

laba, struktur 

modal, 

likuiditas dan 

komite audit 

terhadap 

kualitas laba. 

Variabel 

dependen : 

kualitas 

laba. 

Variabel 

independen : 

pertumbuha

n laba, 

struktur 

modal, 

likuiditas, 

komite 

audit.  

Regresi 

linier 

berganda 

- Pertumbuhan 

laba tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

laba. 

- struktur modal 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba.  

- Likuiditas 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba.  

- Komite audit 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laba.  

10. Imad Zeyed Earnings Variabel Regresi 1.Terdapat 
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Ramadan 

(2015) 

 

Quality 

Determinantas 

of the 

Jordanian 

Manufacturing 

Listed 

Companies in 

ASE. 

 

Dependen : 

Kualitas 

Laba 

 

Variabel 

Independen 

: Keputusan 

investasi, 

Kinerja 

perusahaan, 

Leverage, 

Konservasi 

akuntansi 

linier 

berganda. 

 

pengaruh 

signifikan antara 

keputusan 

investasi, kinerja 

perusahaan, 

leverage, dan 

konservasi 

akuntansi pada 

kualitas laba. 

 

11. Mehdi 

Moradi, 

Mahdi Salehi, 

Zakiheh 

Erfanian 

(2010) 

A Study of the 

Effect of 

Financial 

Leverage on 

Earnings 

Response 

Coeffcient 

through out 

Income 

Approach: 

Iranian 

Evidence. 

Variabel 

Dependen : 

Kualitas 

Laba 

 

Variabel 

Independen: 

Financial, 

Leverage. 

Analisis 
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2.5 Kerangka Berfikir. 

2.5.1   Pengaruh profitabilitas terhadap Kualitas Laba  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam kegiatan operasinya diperusahaan. Brigham dan Houston (2011) 

mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas 

investasi akan menggunakan hutang yang kecil. Tingkat pengembalian yang 

tinggi atas investasi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan 
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operasi dengan dana yang dihasilkan secara internal yang dikelola oleh 

manajemen perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya 

mendapat perhatian penting karena untuk mendapatkan kelangsungan hidupnya 

suatu perusahaan harus berada keadaaan yang menguntungkan. Tanpa adanya 

keuntungan maka perusahaan akan sulit untuk menarik modal. Kemampuan 

menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya menjadi fokus utama dalam 

penilaian prestasi perusahaan karena laba perusahaan yang merupakan indikator 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban penyandang dananya juga 

merupakan elemen dalam menciptakan nilai perusahaan yang menunjukan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pendapatan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang dan ekuitas. 

Pendapatan juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Para 

Kreditur maupun investor tertarik untuk mengevaluasi kekuatan pendapatan yaitu 

profitabilitas.  

Profitabilitas lebih diminati oleh para investor sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam investasi. Para investor cenderung akan menenamkan modalnya 

pada perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi. Bagi investor perusahaan 

yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai mampu dalam menghasilkan laba 

yang maksimal (Risdawaty dan Subowo, 2015). Hal tersebut yang selanjutnya 

meningkatkan daya tarik perusahaan semakin diminati oleh investor karena 

besarnya tingkat pengembalian deviden yang diterima akan semakin besar, akan 

tetapi profitabilitas tinggi akan dikhawatirkan atau diduga dapat melakukan 

praktik manipulasi laba sehingga kualitas laba menjadi rendah.  
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Agency theory menjelaskan tentang mengenai perbedaan kepentingan 

antara agent dan principal. Agent selaku pihak manajemen perusahaan berusaha 

memperoleh keuntungan yang besar bagi perusahaan tanpa memperhatikan 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. 

Sehingga laba yang dilaporkan perusahaan belum tentu mempunyai kualitas laba 

yang baik. Keleluasaan atas informasi yang dimiliki oleh agent memberikan 

kesempatan bagi pihak manajemen melakukan manipulasi laba. Salah satu 

pendekatan untuk melakukan hal tersebut adalah memilih kebijakan akuntansi 

dengan penerapan discretionary accruals, semakin besar tingkat kebijakan akrual 

yang dilakukan manajemen dalam meningkatkan laba yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

ROA sebagai salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA maka akan 

menunjukkan tingkat manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan 

biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan atau manipulasi 

laporan keuangan. Hasil penelitian Risdawaty dab Subowo (2015) menyatakan 

berpengaruh negatif dengan kualitas laba. Nilai ROA (Return on Aset) yang tinggi 

menunjukan tingkat laba yang besar, jadi semakin tinggi nilai discretionary 

accruals perusahaan, sehingga kualitas laba menjadi rendah. Tingkat profitabilitas 

perusahaan yang tinggi tidak menjamin bahwa laba yang disajikan dalam laporan 

keuangan telah mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Menurut 

Natasha dan Wijaya (2017) Laba tersebut bisa saja merupakan hasil manipulasi 

perusahaan yang telah dilakukan manajemen untuk menarik para investor. Oleh 
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karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru 

dikhawatirkan melakukan manajemen laba yang pada akhirnya akan 

menyebabkan rendahnya kualitas laba pada perusahaan. 

Hasil penelitian Hasanzade, Roya Darabi, Gholamreza Mahfooz (2013), 

Ma and Ma (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

kualitas laba, sementara Umobong dan Ogbonna (2017) yang menunjukan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Sehingga dari penelitian-

penelitian tersebut masih ditemukan research gap. 

2.5.2  Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Laba 

Leverage dapat diartikan sebagai pertimbangan antara penggunaan modal 

pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang 

jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri saham preferen dan saham biasa 

(Marisatusholekha dan Budiono, 2015). Teori sinyal yang dikembangkan Ross 

(1977) menjelaskan bahwa alasan perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi kepada pihak eksternal karena adanya asimetri informasi 

antara manajer dengan pihak luar, sehingga memberikan informasi kepada pihak 

eksternal dalam bnetuk laporan keuangan. Berdasarkan teori sinyal tersebut, 

ketika leverage mengalami perubahan modal, akan memberikan sinyal kepada 

investor tentang seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri atau 

modal dari pihak luar.  

Leverage mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba karena perusahaan 

yang memiliki tingkat hutang yang tinggi dapat menggunakan hutangnya untuk 
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mendanai kegiatan operasi perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan dapat 

menghasilkan laba yang besar dan dapat melunasi hutang dari laba yang 

dihasilkan. Penggunaan utang yang besar akan menyebabkan semakin besar pula 

beban bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan, sebelum mengambil 

keputusan invetasi, investor tidak hanya melihat kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba, tetapi juga penggunaan utang perusahaan, karena hal ini 

berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan 

return yang akan diterima oleh investor Keshvatar et al, dalam Kadek, (2015). 

Selain itu, apabila sebagian besar aset perusahaan dibiayai dengan hutang 

dibandingkan dibiayai dengan modal sendiri, maka perusahaan dinailai semakin 

dinamis.  

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mendorong pihak 

manajemen untuk meningkatkan kinerjanya agar perusahaan dapat melunasi 

hutang-hutang perusahaan. Hutang yang dapat terpenuhi memberikan dampak 

yang positif bagi perusahaan yaitu perusahaan akan menjadi berkembang. 

Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi dapat mmenggunakan 

utangnya untuk mendanai aktivitas dan operasi perusahaannya sehingga 

memungkinkan perusahaan dapat menghasilkan laba yang besar dan dapat 

melunasi hutang tersebut dari laba yang dihasilkan. Maka dari itu, hutang 

perusahaan yang tinggi akan direaksi baik oleh perusahaan sehingga laba yang 

dihasilkan perusahaan menjadi laba yang berkualitas.  

Hasil penelitian Valipour dan Moradbeygi (2011) Imad Zeyad Ramadan, 

(2015), Mahboobe Hasanzade (2013) menunjukan bahwa leverage memiliki 
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hubungan terhadap kualitas  laba., Hal ini dikarenakan besar kecilnya tingkat 

hutang suatu perusahaan sangat mempengaruhi kualitas laba. Sedangkan 

Ramadan,I. Z. (2015), Noor Yudawan Putra, Subowo (2016) leverage tidak 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Sehingga dari penelitian-penelitian 

tersebut masih ditemukan research gap. 

2.5.3  Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Kualitas Laba 

 Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan ataupun nilai aset. Ukuran 

perusahaan pada beberapa penelitian merupakan bagian dari karakteristik 

perusahaan (Susilawati, 2005). Penelitian yang dilakukan Dira (2014) 

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba. Informasi non-akuntansi tersebut banyak digunakan oleh pemodal sebagai 

alat untuk menginterprestasikan laporan keuangan dengan lebih baik, sehingga 

dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi arus kas dan mengurangi 

ketidakpastian. Hal ini mengakibatkan investor kurang memberikan respon 

terhadap informasi laba yang disajikan. Jadi semakin besar ukuran perusahaan 

maka semakin rendah nilai kualitas laba yang diproksikan dengan ERC 

(Diantimala, 2008).  

Agency theory menjelaskan tentang mengenai perbedaan kepentingan 

antara agent dan principal. Agent selaku pihak manajemen perusahaan berusaha 

memperoleh keuntungan yang besar bagi perusahaan yang besar tanpa 

memperhatikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

atau tidak, sehingga dijadikan sebagai alat untuk memprediksi arus kas dan 
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mengurangi ketidakpastian. Keleluasaan atas informasi yang dimiliki oleh agent 

memberikan kesempatan bagi pihak manajemen melakukan manipulasi laba. 

Salah satu pendekatan untuk melakukan hal tersebut adalah memilih kebijakan 

akuntansi dengan penerapan discretionary accruals, semakin besar tingkat ukuran 

perusahaan maka akan semakin rendah nilai kualitas laba. 

Siregar dan Utama (2006) dan Mulyani, dkk (2007) menyatakan ukuran 

perusahaan sebagai proksi dari keinformatifan harga. Perusahaan besar dianggap 

memiliki lebih banyak informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan investasi dalam saham perusahaan 

dibandingkan perusahaan kecil. Konsekuensinya semakin informatif harga saham, 

maka semakin kecil pula muatan informasi earnings sekarang. Hal tersebut 

mengakibatkan investor kurang memberikan respon terhadap informasi laba yang 

disajikann oleh perusahaan besar dan cenderung melihat informasi selain laba.Jadi 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah nilai ERC nya. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan penelitian Diantimala (2008) yang 

menyatakan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Laoli & Herawaty (2019) dan 

Marpaung (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Risdawaty & 

Subowo (2015), Novianti (2012), Marliyana & Khafid (2017), Irawati ( 2012), 

Ginting (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba. Hal tersebut menyebabkan adanya research gap. 
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2.5.4  Pengaruh Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba 

Pertumbuhan laba adalah suatu kenaikan atau penuruanan laba pertahun 

yang dinyatakan dalam bentuk persentase (Irmayanti, 2011). Pertumbuhan laba 

dimungkinkan ada pengaruh terhadap kualitas laba perusahaan karena jika 

perusahaan yang memiliki kesempatan bertumbuh terhadap labanya berarti kinerja 

keuangan perusahaan tersebut baik dan memungkinkan juga memiliki kesempatan 

bertumbuh terhadap kualitas labanya.   

Teori sinyal menjelaskan perusahaan memberikan sinyal kepada para 

pengguna laporan keuangan. Sinyal yang baik dapat berupa beberapa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan dan direncanakan oleh perusahaan dimasa 

yang akan datang. Bagi manajemen perlu untuk memberikan informasi kepada 

investor sebagi bentuk tanggung jawab atas kewenangannya dalam upaya 

mengelola perusahaan. Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya perubahan harga 

sahampada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, Pelaku pasar terlebih dahulu menginterprestasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai yang sinyal baik (good news). Salah satu 

tujuan umum akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang dapat 

digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian masa mendatang. Perusahaan 

yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan membrikan sinyal kepada 

pihak eksternal, sehingga investor dapat tertarik pada perusahaan tersebut.  

Pertumbuhan laba pada hasilnya yang dilakukan oleh (Zein, 2016), 

(Silfi,2016), (Afni et al, 2014), dan (Irawati, 2012) menunjukan bahwa 
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pertumbuhan laba berpengaruh terhadap kualitas laba. Pertumbuhan laba 

merupakan suatu kenaikan maupun penurunan laba perusahaan. Jika kemampuan 

perusahaan tinggi maka hal tesebut dapat memberikan kesempatan untuk 

bertumbuhnya kualitas laba pada perusahaan. Namun ada perbedaan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Dira dan Rastika, 2014) dan (Septiyani et al., 

2017) yang menunjukan bahwa pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Hal tersebut menyebabkan adnya research gap. 

2.5.5  Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Laba dengan Persistensi 

Laba sebagai Variabel Moderating 

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap kualitas laba telah 

diteliti oleh Risdawaty dan Subowo (2015), Natasha dan Wijaya (2017), Laoli & 

Herawaty (2019)  menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

kualitas laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & 

Suryaningsih (2019), Gaol (2014) menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afni et 

al, (2014), Sukmawati et al, (2014) yang menunjukan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Maka dapat diketahui bahwa dari penelitian sebelumnya menunjukkan 

hasil yang fluktuatif dan tidak konsisten dari pengaruh profitabilitas terhadap 

kualitas laba. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menghadirkan 

persistensi laba sebagai variabel moderating antara pertumbuhan laba terhadap 

kualitas laba.  
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Persistensi laba menunjukan bahwa persistensi laba berpengaruh terhadap 

kualitas laba Afni et al (2014). Persistensi laba menjelaskan bahwa jumlah laba 

yang dihasilkan saat ini konsisten hingga masa yang akan datang. Persistensi laba 

berpengaruh terhadap kualitas laba dapat disebabkan karena perusahaan yang 

memiliki persistensi laba yang tinggi akan meningkatkan kualitas laba, sehingga 

laba yang dihasilkan akan berkualitas.   

Hasil penelitian Ma and Ma (2017) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap kualitas laba.Tingkat profitablitas akan memberikan good 

news sehingga dapat menarik pihak luar untuk memberikan pendanaan pada 

perusahaan. Presistensi laba adalah kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan laba dari tahun ke tahun dengan tingkat persistensi laba tinggi 

suatu perusahaan akan semakin tinggi pula respon investor untuk 

menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Hal tesebut karena kinerja 

perusahaan yang baik menunjukan bahwa laba yang diperoleh perusahaan dapat 

dipertahankan secara terus menerus dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan 

kualitas laba.  

2.5.6  Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Laba dengan Persistensi Laba 

sebagai Variabel Moderasi 

Penelitian menganai pengaruh leverage terhadap kualitas laba telah diteliti 

oleh Warianto & Rusiti (2014), Sukmawati et al, (2014), Fauzi et al, (2015), 

Risdawaty & Subowo (2015), Zein (2016), Silfi (2016), Situmorang (2017) 

menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2019) dan Laoli & 
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Herawaty (2019) menunjukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

kualitas laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Graha & Khairunnisa 

(2018) dan Putra & Subowo (2016) menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Dapat diketahui bahwa dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukan hasil yang fluktuatif dan tidak konsisten dari pengaruh leverage 

terhadap kualitas laba. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan 

persistensi laba sebagai variabel moderating antara leverage terhadap kualitas 

laba. 

Leverage digunakan untuk mengetahui tingkat aset perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang. Menurut Situmorang (2017) hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa Leverage berpengaruh terhadap kualitas laba. Perusahaan dengan 

persistensi laba yang tinggi akan memiliki jaminan pembayaran hutang yang lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan dengan persistensi laba yang rendah. Hal tersebut 

karena perusahaan yang memiliki persistensi laba yang tinggi akan lebih mudah 

dalam mendapatkan pendanaan dari eksternal perusahaan karena informasi 

perusahaan dengan laba yang tinggi. 

2.5.7  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba dengan 

Persistensi Laba sebagai Variabel Moderating 

Penelitian menganai pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laba 

telah diteliti oleh Noor Yudawan Putra & Subowo (2016),  Kadek & Dewa (2017) 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Christina Verawaty Situmorang (2017) 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Soly & Wijaya (2017), Dhian Eka 

Irawati (2012), Iin Mutmainah & Eka Risdawaty Subowo (2015) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Dapat diketahui bahwa dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukan hasil yang fluktuatif dan tidak konsisten dari pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kualitas laba. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba 

menghadirkan persistensi laba sebagai variabel moderating antara ukuran 

perusahaan terhadap kualitas laba. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki jumlah aset yang besar pula sehingga 

mudah mendapatkan dana, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas laba. 

Perusahaan dengan persistensi laba yang tinggi bahwa perusahaan tersebut 

mampu mempertahankan jumlah laba saat ini hingga masa depan. Hal tersebut 

perusahaan yang mampu memepertahankan laba saat ini hingga masa depan dapat 

meningkatkan kualitas laba yang berkualitas. 

2.5.8  Pengaruh Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba dengan 

Persistensi Laba sebagai Variabel Moderating 

Penelitian menganai pengaruh pertumbuhan laba terhadap kualitas laba 

telah diteliti oleh Zein (2016) menunjukan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dhian 
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Eka Irawati (2012) menunjukan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfiati Silfi 

(2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba. 

Dapat diketahui bahwa dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukan hasil yang fluktuatif dan tidak konsisten dari pengaruh pertumbuhan 

laba terhadap kualitas laba. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan 

persistensi laba sebagai variabel moderating antara pertumbuhan laba terhadap 

kualitas laba. 

Pertumbuhan laba dilihat dari kenaikan atau penurunan laba perusahaan. 

Dalam penelitian Zein (2016) menunjukan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. Perusahaan dengan persistensi yang tinggi 

cenderung memiliki aset yang lebih besar, dengan besarnya aset yang dimiliki 

oleh perusahaan mampu menghasilkan dan meningkatkan laba perusahaan. 

Hasil penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan pertumbuhan laba terhadap 

kualitas laba dengan persistensi laba sebagai variabel moderating. Kerangka 

berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian dari kerangka berpikir diatas maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1  : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba 

H2   : Leverage berpengaruh negatif terhadap Kualita Laba 

H3   : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Kualita Laba 

H4   : Pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap Kualita Laba 

H5  : Persistensi laba mempengaruhi pengaruh profitabilitas terhadap kualitas 

laba. 

H6  : Persistensi Laba mempengaruhi pengaruh leverage terhadap kualitas 

laba.  

H7  : Persistensi Laba mempengaruhi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kualitas laba. 

H8  : Persistensi Laba mempengaruhi pengaruh pertumbuhan laba terhadap 

kualitas laba. 

 



 
 

62 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder 

yang diambil dari laporan keuangan (annual report) atau laporan tahunan 

perusahaan properti dan real estate yang sudah dipublikasikan dan yang sudah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016 hingga 2018 dan 

data penelitian dapat diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) 

(www.idx.co.id). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan hypotesis testing study atau studi pengujian hipotesis, untuk 

menguji pengaruh antara variabel independen.  

 Teknik pada penelitian sampel ini adalah penelitian menggunakan teknik 

purposive sampling yang dapat dilakukan dengan cara menentukan kriteria-

kriteria yang termasuk dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini. Jenis data 

penelitian ini yang digunakan adalah data yang runtut waktu atau time series. 

Variabel independen yaitu Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Ukuran 

perusahaan (SIZE), pertumbuhan laba (PL) variabel dependenya adalah Kualitas 

Laba (QE), dan variabel moderating adalah Pertumbuhan Laba (PL).  

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan subsektor 

properti dan real estate yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia

http://www.idx.co.id/
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(BEI) pada tahun 2016 sampai 2018. Jumlah perusahaan properti dan real 

estate sebagai populasi pada penelitian ini berjumlah 55 perusahaan. Selanjutnya 

setelah diterapkan kriteria dalam pengambilan sampel diperoleh sebanyak 46 

perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Tahun pengamatan 

selama tiga tahun yaitu pada tahun 2016-2018 sehingga diperoleh 138 unit 

analisis yang ditetapkan pada penelitian ini. Namun sebanyak 17 sampel 

dikeluarkan dari pengujian statistik pada penelitian ini karena terindikasi sebagai 

data outlier sehingga diperoleh sampel akhir 121 unit analisis. 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability 

sampling dengan menggunakan purposive sampling. Kriteria-kriteria pemilihan 

sampel dalam penelitian ini diantaranya :  

1. Perusahaan properti dan real estate yang sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2016 hingga 2018.  

2. Perusahaan properti dan real estate yang telah mempublikasikan laporan 

tahunan (annual report) yang secara konsisten dari tahun 2016 hingga 2018. 

3. Perusahaan properti dan real estate yang menyediakan informasi secara 

lengkap yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

4. Perusahaan properti dan real estate yang menyajikan laporan keuangan 

dengan menggunakan mata uang rupiah selama periode pada tahun 2016 

hingga 2018.  
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Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan, maka jumlah sampel yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria Tidak Masuk Jumlah 

Perusahaan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2016 hingga 

2018.  

 55 

Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan lengkap selama periode 2016-

2018. 

(9) 46 

Perusahaan yang menyediakan informasi 

secara lengkap yang berkaitan dengan 

variabel penelitian. 

(0) 46 

Perusahaan yang menyajikan laporan 

keuangan dengan menggunakan mata uang 

rupiah selama periode 2016-2018. 

(0) 46 

Total unit analisis (2016-2018)  138 

Data outlier (17) 121 

Total akhir unit analisis  121 
Sumber : Data sekunder yang diolah,2020 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel moderating. Penelitian ini 

melakukan pengujian dan menganalisis apakah ada pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan laba. Variabel 

Dependen penelitian ini adalah kualitas laba. Selain itu ada variabel yang 

memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu 

persistensi laba yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara 
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pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan laba 

terhadap kualitas laba.  

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Kualitas laba merupakan laba yang dapat menggambarkan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya. Pengukuran kualitas laba dalam penelitian ini 

menggunakan Quality of Earning (QE) yang dapat dihitung dengan cara 

membandingkan antara arus kas operasi dengan laba bersih. Perhitungan kualitas 

laba dengan menggunakan Quality of Earning (QE) juga dilakukan peneliti-

peneliti terdahulu Oktaviani et al (2015), Septiyani et al (2017).  

Rasio pengukuran kualitas laba yaitu skala rasio yang dinyatakan dalam 

bentuk persentase. Rumus Quality of Earning (QE) adalah sebagai berikut :   

  QE = 
                

           
 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya profitabilitas 

(X1), Leverage (X2), Ukuran perusahaan (X3), dan Pertumbuhan Laba (X4). 

Variabel independen yang dilambangkan dengan simbol (X).  

a.  Profitabilitas (X1) 

Profitabilitas digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan salam memperoleh laba. Dalam penelitian ini profitabilitas 

menggunakan pengukuran Return On Assets (ROA) yang merupakan 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. 
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Return On Asset (ROA) dapat menunjukan bahwa perusahaan mampu dalam 

memperoleh laba terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk presentase. Jika Return On Assets 

semakin besar maka akan semakin baik, karena perusahaan dapat memutarkan 

hasil aset yang dimiliki.  

   ROA = 
            

          
 

 

b. Leverage (X2) 

Leverage merupakan suatu variabel untuk mengetahui seberapa besar aset 

perusahaan dibiayai oleh hutang dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Zein 

et al, 2016). Leverage juga dapat dihitung dengan menggunakan Debt Equity 

Ratio (DER), dengan menggunakan cara perbandingan antara total hutang dengan 

total ekuitas. Jika semakin kecil tingkat Debt Equity Ratio (DER) leverage maka 

menunjukan semakin baik. 

   DER = 
            

              
 

 

c.  Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecilnya perusahaan. 

Perusahaan yang besar tentu mendapat perhatian lebih dari para investor. Pada 

umunya perusahaan besar tentu memiliki total aset dan karyawan yang cenderung 

lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dibandingkan 

perusahaan yang berukuraan kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan 

logaritma natural total aset, pengukuran tersebut juga digunakan oleh (Jaya dan 
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Wirama, 2017) dan (Septiyani et al, 2017) sehingga dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

  Size = Ln. Total Asset 

d. Pertumbuhan Laba 

Pertumbuhan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba perusahaan dalam 

satu periode yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Pertumbuhan laba dapat 

menjelaskan prospek pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang. 

Dengan bertumbuhnya laba pada perusahaan maka akan memungkinkan kualitas 

laba dapat memiliki kesempatan bertumbuh. Hal ini dikarenakan jika 

pertumbuhan laba bertumbuh dengan baik maka perusahaan akan menyajikan 

laporan keuangan yang positif.  

Maka dapat menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut, karena par investor mengharapkan akan mendapatkan keuntungan yang 

besar. 

ΔYit = 
         

     
 

Keterangan :  

ΔYit  = Pertumbuhan Laba  

Yit  = Laba perusahaan pada periode tertentu  

Yit-1  = Laba perusahaan pada periode sebelumnya  
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3.3.3 Variabel Moderating  

Persistensi laba adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 

laba dari tahun ke tahun. Laba yang berkualitas adalah laba yang presisten, yaitu 

laba yang bersifat permanen dan tidak bersifat sementara. Semakin permanen 

perubahan laba maka akan semakin tinggi respon investor. Hal tesebut 

menunjukan bahwa laba yang diperoleh perusahaan dapat dipertahankan secara 

terus menerus dan berkualitas. Respon investor ini akan tercermin dari tingginya 

koefisien respon laba yang mengindikasikan bahwa kualitas laba perusahaan baik. 

Persistensi laba diukur menggunakan koefisien regresi akuntansi periode sekarang 

dengan laba akuntansi yang lalu.  

Persistensi laba menggunakan pengukuran koefisien regresi akuntansi 

periode sekarang dengan laba akuntansi yang lalu juga digunakan oleh peneliti 

sebelumnya Marisya dan Fitriasari (2017). 

 Eit = β0 + β1 Eit-1 + εit 

Keterangan : 

Eit  : laba setelah pajak perusahaan i pada tahun t  

Eit-1  : laba setelah pajak perusahaan i sebelum tahun t  

β0  : konstanta  

β1  : persistensi laba akuntansi 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3.1. 

Definisi Operasional Variabel  

VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL 

VARIABEL 

PENGUKURAN 

Variabel Dependen 

Kualitas Laba  Kualitas laba merupakan informasi 

laba yang sesungguhnya yang 

dilaporkan oleh manajemen 

perusahaan yang berguna untuk 

pengambilan keputusan bagi para 

pemakainya (Boediono 2014). 

QE =  

                

           
 

 

Variabel Independen  

Profitabilitas Profitabilitas adalah hasil akhir dari 

program perusahaan dan keputusan 

keuangan perusahaan (Hasanzade,et 

al., 2013). 

ROA =  

           

           
 

 

 

Leverage Leverage adalah jumlah utang yang 

dimiliki oleh perusahaan yang 

digunakan dalam rangka untuk 

membiayai dana operasi (Sinai dan 

Rezaei 2013) 

DER = 
            

              
 

Ukuran 

perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala 

besar kecilnya perusahaan (Brigham 

dan Houston, 2001) 

Size = Ln. Total Asset  



70 
 

 
 

 Pertumbuhan 

Laba 

Pertumbuhan laba adalah kenakan 

atau penurunan laba perusahaan 

dalam satu periode. 

ΔYit = 
         

     
 

Variabel Moderating 

Persistensi Laba Persistensi laba merupakan kualitas 

laba yang didasarkan pada 

pandangan bahwa sustainable adalah 

laba yang memiliki kualitas yang 

baik. 

Eit = β0 + β1 Eit-1 + εit 

 

Sumber : Berbagai sumber yang telah diolah, 2020  

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder maka penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi yang dapat memuat transaksi historis keuangan 

perusahaan pada properti dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

laporan tahunan (annual report) perusahaan properti dan real estate yang sudah 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018 yang 

diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia.  

 

3.5  Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis data statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi tentang suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, minimum, maksimum, sum, range, varian, dan skewness 

(kemencengan distribusi). Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif yang 

digunakan adalah nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata, dan nilai diviasi. 

Dalam mengolah data statistik deskriptif penelitian ini menggunakan alat analisis 

IBM SPSS Statistic 21.  
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3.5.2 Analisis Inferensial 

 Analisis statistik inferensial digunakan untuk melakukan pengujian 

terhadap hipotesis penelitian yang telah ditetapkan pada kerangka pemikiran 

sebelumnya. Analisis statistik inferensial yang digunakan pada penelitian ini 

adalah regresi berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS 21. 

3.5.2.1  Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah pengujian regresi linier 

berganda. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah kelayakan dari 

model penelitian telah memenuhi syarat dan telah teruji asumsi klasik. Pengujian 

ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam model regresi tidak terdapat 

multikolonieritas, autokorelasi, heterokedastisitas serta memastikan bahwa data 

yang dihasilkan terdistribusi normal (Khasanah,2019).  

3.5.2.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data yang dikumpulkan telah 

terdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan analisis grafik dan analisis 

statistik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dari 

variabel dependen dengan variabel independen berdistribusi dengan normal atau 

tidak dan data terdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang 

sama dengan kita. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :  
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a. Apabila nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov  > 0,05, maka data penelitian 

menunjukan berdistribusi normal.  

b. Apabila nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov < 0,05, maka data penelitian 

menunjukan tidak berdistribusi normal.  

3.5.2.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikorelasi bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah 

multikorelasi (gejala multikorelasi) atau tidak. Tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas (independen) adalah model regresi yang baik. Dapat dilihat melalui 

nilai tolerance dam variance inflation factor (VIF) untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolineritas pada model regresi dalam pengambilan keputusan 

memiliki kriteria diantaranya :  

a. Apabila nilai tolerance > 0,01 dan VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolonieritas.  

b. Apabila nilai tolerance < 0,01 dan VIF < 10 maka terjadi multikolonieritas. 

3.5.2.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

linier terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan unit analisis satu 

pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model homoskedastisitas adalah 

model regresi yang menunjukan bahwa model tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Penelitian ini menggunakan uji Park. Dengan manganilisis uji Park dengan 
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melihat signifikan variabel independen terhadap variabel dependen adanya kriteria 

diantaranya : 

a. Dengan tingkat nilai sigifikan > 0,05 atau 5% maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

b. Sebaliknya, dengan tingkat nilai signifikan < 0,05 atau 5 % maka terjadi 

heteroskedastisitas.  

3.5.2.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (tahun sebelumnya) dalam model regresi linier.  

Regresi yang terbebas dari autokorelasi adalah model regresi yang baik. Penelitian 

ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji ini menghasilkan nilai DW 

hitung (d) dan nilai DW tabel (dl dan du). 

Tabel 3.2. Ketentuan Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis nol (H0)   Jika Keputusan 

Tidak ada autokorelasi positif 0 < d < dl Tolak 

Tidak ada autokorelasi positif  dl ≤ d ≤ du No decision 

Tidak ada autokorelasi negative 4-dl < d < 4 Tolak 

Tidak ada autokorelasi negarif 4-du ≤ d ≤4-dl No decision 

Tidak ada autokorelasi positif atau negative Du < d < 4-du Tidak 

ditolak 

Sumber : Ghozali (2016:108)  
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3.5.3 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tehnik analisis 

regresi berganda dengan memakai alat bantu SPSS (Statistical Package for Social 

Science) versi 21. Analisis regresi linier memiliki tujuan untuk menguji pengaruh 

dari variabel independen yang telah ditetapkan pada penelitian ini terhadap 

kualitas laba.  

3.5.3.1 Analisis Regresi Moderasi 

Analisis regresi moderasi yang dilakukan dengan uji Moderated 

Regression Analysis (MRA), dalam teknik ini menggunakan analisis regresi 

moderasi menggunakan uji Moderat Regression Analysis (MRA). Pada uji 

Moderat Regression Analysis (MRA) memberikan dasar untuk mengontrol 

pengaruh adanya variabel moderator dan menggunakan pendekatan analitik yang 

dapat mempertahankan integritas sampel. Pengujian variabel pada penelitian ini 

dengan MRA dengan cara mengalikan variabel independen dengan variabel 

moderating. Uji interaksi atau dengan cara perkalian dapat menggambarkan 

pengaruh variabel moderating terhadap hubungan variabel independen terhadap 

dependen.  

Dalam penelitian ini variabel moderasi (Z) merupakan pure moderator 

yang dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak 

berfungsi sebagai variabel independen (Ghozali,2013).  
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Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

    Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3 +β4X4 +β5│X1-Z│+ β6│X2-Z│+β7│X3-

Z│+β8│X4-Z│+e 

 Dimana : 

Y = Kualitas laba  

X1 = Profitabilitas (ROA) 

X2 = Leverage (DER) 

X3 = Likuiditas (CR) 

X4 = Pertumbuhan laba (Yit) 

Z = Persistensi laba 

α  = Konstanta 

β1-8 = Koefisien regresi 

e = Standar error 

 

3.5.3.2 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji signifikan parsial atau uji statistik t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dalam 

variabel dependen. Pada pengujian ini dapat menentukan apakah hipotesis yang 

diajukan akan diterima atau ditolak. Pengujian statistik t dalam penelitian ini 

memiliki nilai yang signifikan 0,05 atau 5% dengan adanya kriteria berikut :  

a. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima. 

b. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak.  
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3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi 

Nilai R
2 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam 

menerangkan variasi pada variabel independen (Ghozali, 2013). Nilai koefisiensi 

determinasi memiliki rentang nilai antara nol dan satu. Nilai R
2  

yang kecil 

memiliki makna bahwa kemampuan variabel-variabel independen untuk 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang 

mendekati satu memiliki makna bahwa variabel-variabel independen yang telah 

ditetapkan hampir seluruhnya memberikan informasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  

 Nilai R
2 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam 

menerangkan variabel independen, tetapi karena R
2
 dapat mengandung kelemahan 

mendasar, yaitu terjadinya bias terhadap sejumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model, maka pada penelitian ini menggunakan adjusted R
2
 

direntang antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R
2
 mendekati nilai 1 maka semakin 

baik kemampuan dari model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis data statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, minimum, maksimum, sum, range, varian, dan skewness (kemencengan 

distribusi). Penelitian ini menggunakan variabel dependen, independen, dan 

variabel moderating. Variabel depdenden dalam penelitian ini yaitu kualitas laba 

(QE). Variabel independen yang digunakan antara lain profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan, dan pertumbuhan laba, sedangkan untuk variabel moderating 

yaitu persistensi laba yang diukur menggunakan koefisien regresi akuntansi 

periode sekarang dengan laba akuntansi tahun lalu. Berikut ini adalah hasil 

perhitungan (output) perhitungan statistik deskriptiif menggunakan SPSS statistik 

21 for windows. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 121 -,0595 ,3589 ,046325 ,0567551 

X2 121 ,0288 3,7010 ,801597 ,7031287 

X3 121 25,84 31,67 29,3319 1,25400 
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X4 121 -10,4183 8,1194 -,022936 1,7312145 

Z 121 -40880662 385953989 34999260216 53814619385 

Y 121 -8,0496 4,7458 ,157398 1,7258808 

Valid      

Sumber: Data sekunder yang diolah 2020 

a. Kualitas Laba 

Kualitas laba adalah kemampuan perusahaan dalam melaporkan laba 

perusahaan yang menunjukkan laba perusahaan yang sebenarnya dan melaporkan 

laba yang dapat digunakan dalam memprediksi laba dimasa yang akan datang. 

Kualitas laba dalam penelitian ini diukur menggunakan quality of earnings (QE). 

Rasio ini dihitung dengan cara arus kas operasi perusahaan dibagi dengan laba 

bersih.Berikut ini disajikan Tabel analisis frekuensi persistensi laba perusahaan 

properti dan real estate tahun 2016-2018. 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Kualitas Laba 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

-8,0496 – (-5,490512) Sangat Rendah 2 1,66% 

-5,490513 – (-2,931424) Rendah 4 3,31% 

-2,931425 – (-0,372336) Cukup 34 28,10% 

-0,372337 – 2,186752 Tinggi 75 61,99% 

2,186753 – 4,74584 Sangat Tinggi 6 4,96% 

Total 121 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020. 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 2 unit analisis atau sebesar 1,66% 

tergolong kategori dengan kualitas laba sangat rendah, selanjutnya terdapat 4 unit 

analisis atau 3,31% memiliki tingkat kualitas laba pada kategori rendah. Sebanyak 

34 unit analisis atau 28,10% memiliki tingkat kualitas laba pada kategori cukup. 
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Kemudian sebanyak 75 unit analisis atau 61,99% mempunyai tingkat kualitas  

laba dengan kategori tinggi, sisanya 6 unit analisis atau 4,96% memiliki tingkat 

kualitas laba yang berada pada kategori sangat tinggi. 

Nilai minimum, maksimum, rata-rata standar deviasi kualitas laba dapat 

dilihat pada hasil statistik deskriptif diketahui bahwa rentang nilai yang dimiliki 

kualitas laba dari -8,0496 sampai dengan 4,7458. Hal ini berarti bahwa selama 

tahun 2016-2018 mempunyai presentase kualitas laba yang rendah dan paling 

tinggi. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum sebesar 4,7458 dimiliki oleh 

PT Eureka Prima Jakarta Tbk pada tahun 2016. Hal tersebut berarti bahwa 

kualitas laba yang dimiliki oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai cerminan 

kualitas laba yang baik oleh perusahaan. Disamping itu, nilai minimum -8,0496 

dari kualitas laba dimiki oleh PT Fortune Mate Indonesia Tbk pada tahun 2018. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas laba perusahaan cukup rendah. 

Standar deviasi variabel kualitas laba dalam penelitian ini 

sebesar1,7258808. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 1,157398. Nilai standar 

deviasi lebih rendah dari rata-rata, dalam penelitian ini menunjukkan simpangan 

data yang cukup baik. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa variabel kualitas laba memiliki simpangan yang kecil 

diantara setiap unit data terhadap rata-rata hitungnya atau sebaran datanya tidak 

jauh berbeda. Simpangan yang kecil menunjukkan bahwa persebaran data dalam 

kualitas laba ini cukup baik. 
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b. Profitabilitas 

Variabel Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur 

menggunakan Return On Assets (ROA) yang merupakan perbandinngan antara 

laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan.  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Profitabilitas 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

-0,0595 – 0,02418 Sangat Rendah 2 1,66% 

0,02419 – 0,10786 Rendah 6 4,96% 

0,10787 – 0,19154 Cukup 3 2,47% 

0,19155 – 0,27522 Tinggi 52 42,98% 

0,27523 - 0,3589 Sangat Tinggi 58 47,94% 

Total 121 100% 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020. 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 2 

unit analisis atau sebesar 1,66% tergolong kategori dengan profitabilitas sangat 

rendah, selanjutnya terdapat 6 unit analisis atau 4,96% memiliki tingkat 

profitabilitas pada kategori rendah. Sebanyak 3 unit analisis atau 2,47% memiliki 

tingkat profitabilitas pada kategori cukup. Kemudian sebanyak 52 unit analisis 

atau 42,98% mempunyai tingkat profitabilitas dengan kategori tinggi, sisanya 58 

unit analisis atau 47,94% memiliki tingkat profitabilitas yang berada pada 

kategori sangat tinggi. 

Profitabilitas memiliki distribusi nilai dari rentang -0,0595 sampai dengan 

0,3589. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum 0,3589 dimiliki oleh Fortune 

Mate Indonesia Tbk pada tahun 2016, nilai minimum -0,0595 dimiliki oleh 
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Cowell Development Tbk pada tahun 2018. Hal tersebut bahwa profitabilitas yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai cerminan yang baik oleh 

perusahaan. Disamping itu, nilai minimum yang dimiliki oleh PT Cowell 

Development Tbk pada tahun 2018 sebesar -0,0595. Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa profitabilitas perusahaan cukup rendah. 

 Standar deviasi variabel profitabilitas dalam penelitian ini sebesar 

0,0567551. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 0,046325. Nilai standar 

deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata, dalam penelitian ini menunjukkan 

simpangan data yang cukup baik. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari 

nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel kualitas laba memiliki simpangan 

yang kecil diantara setiap unit data terhadap rata-rata hitungnya atau sebaran 

datanya tidak jauh berbeda. Simpangan yang kecil menunjukkan bahwa 

persebaran data dalam kualitas laba ini cukup baik. 

c. Leverage 

Variabel Leverage diukur menggunakan dengan Debt Equity Ratio (DER), 

dengan cara perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas.  

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Ukuran Perusahaan 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

0,0288 – 0,76324 Sangat Rendah 11 9,10% 

0,76325 – 1,49768 Rendah 9 7,44% 

1,49769 – 2,23212 Cukup 5 4,14% 

2,23213 – 2,96656 Tinggi 14 11,58% 

2,96657 – 3,7010 Sangat Tinggi 82 67,77% 

Total 121 100% 
 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020. 
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Hasil uji statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.4 menunjukkan 

bahwa sebanyak 11 unit analisis atau sebesar 9,10% tergolong kategori dengan 

leverage sangat rendah, selanjutnya terdapat 9 unit analisis atau 7,44% memiliki 

tingkat leverage pada kategori rendah. Sebanyak 5 unit analisis atau 4,14% 

memiliki tingkat leverage pada kategori cukup. Kemudian sebanyak 14 unit 

analisis atau 11,58% mempunyai tingkat leverage dengan kategori tinggi, sisanya 

82 unit analisis atau 67,77% memiliki tingkat leverage yang berada pada kategori 

sangat tinggi. 

Leverage rentang nilai yang dimiliki oleh variabel DER dari 0,0288 

sampai dengan 3,7010. Hal ini berarti bahwa selama tahun 2016-2018 mempunyai 

presentase leverage paling rendah 0,0288 dan paling tinggi 3,7010. Perusahaan 

yang memiliki nilai maksimum sebesar 3,7010  dimiliki oleh Plaza Indonesia 

Realty Tbk pada tahun 2017. Hal tersebut bahwa leverage yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat dijadikan sebagai cerminan yang baik oleh perusahaan. 

Disamping itu, nilai minimum sebesar 0.0288 yang dimiliki oleh Eureka Prima 

Jakarta Tbk pada tahun 2018. Nilai tersebut menunjukkan bahwa leverage 

perusahaan cukup rendah. 

 Standar deviasi variabel leverage dalam penelitian ini sebesar 0,7031287. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 0,8015897. Nilai standar deviasi lebih 

rendah dari rata-rata, dalam penelitian ini menunjukkan sampingan data yang 

cukup baik. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki simpangan yang kecil diantara 

setiap unit data terhadap rata-rata hitungnya atau sebaran datanya tidak jauh 
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berbeda. Simpangan yang kecil menunjukkan bahwa persebaran data dalam 

leverage ini cukup baik.  

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dilihat berdasarkan besarnya jumlah penjualan, total asset yang dimiliki, 

rata-rata total aset dan rata-rata total penjualan perusahaan. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Ukuran Perusahaan  

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

25,84 - 27,78 Kecil 19 15,72% 

27,79 – 29,73 Menengah 1 0,10 

29,74 – 31,67 Besar 101 83,48% 

Total 121 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020.  

  

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan kategori tergolong kecil 

sebanyak 19 unit analisis atau 15,72%. Selanjutnya, pada variabel ukuran 

perusahaan tergolong menengah sebanyak 1 unit analisis atau 0,10% sisanya 

golongan besar dengan 101 unit analisis atau 83,48%. 

Variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan Ln Total Asset. Hasil 

statistik deskriptif pada Tabel 4.5 diketahui bahwa rentang nilai yang dimiliki oleh 

variabel SIZE dari 25,84 sampai dengan 31,67. Hal ini berarti bahwa selama 

tahun 2016-2018 mempunyai persentase ukuran perusahaan paling rendah 25,84 

dan paling tinggi 31,67. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum sebesar 31,67 

dimiliki oleh Lippo Karawaci Tbk pada tahun 2017. Hal tersebut berarti bahwa 



84 
 

 
 

ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai cerminan yang baik oleh perusahaan. 

Disamping itu, nilai minimum sebesar 25,84 yang dimiliki oleh PT Ristia Bintang 

Mahkotasejati Tbk pada tahun 2016. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan cukup rendah.  

Standar deviasi ukuran perusahaan dalam penelitian ini sebesar 1,25400. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 29,3319. Nilai standar deviasi ini lebih 

rendah nilai rata-rata menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

simpangan yang kecil diantara setiap unit data terhadap rata-rata hitungnya atau 

sebaran datanya tidak jauh berbeda. Simpangan yamg kecil menunjukkan bahwa 

persebaran data dalam ukuran perusahaan ini cukup baik.  

e. Pertumbuhan Laba 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Pertumbuhan Laba 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

-10,4183 – (-6,71076) Sangat Rendah 2 1,66% 

-6,71077 – (-3,00322) Rendah 2 1,66% 

-3,00323 – 0,70432 Cukup 67 55,38% 

0,70433 – 4,41186 Tinggi 26 21,49% 

4,41187 – 8,1194 Sangat Tinggi 24 19,84% 

Total 121 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020.  

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan laba dalam 

penelitian ini tergolong sangat rendah yaitu sebanyak 2 unit analisis atau sebesar 

1,66%.  Selanjutnya terdapat sebanyak 2 atau sebesar 1,66% dari unit analisis 

memiliki pertumbuhan laba pada kategori rendah. Sebanyak 67 unit analisis atau 

sebesar 55,38% memiliki pertumbuhan laba pada kategori cukup. Kemudian 
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sebanyak 26 unit analisis atau sebesar 21,49% memiliki pertumbuhan laba dengan 

kategori tinggi, sisanya 24 unit analisis atau sebesar 19,84% memiliki 

pertumbuhan laba yang berada pada kategori sangat tinggi. 

Variabel pertumbuhan laba dapat dihitung dengan cara mengurangkan laba 

perusahaan periode tahun ini dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi 

dengan laba sebelumnya. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa 

rentang nilai yang dimiliki oleh variabel pertumbuhan laba dari -10,4183 sampai 

dengan 8,1194. Hal ini berarti bahwa tahun 2016-2018 mempunyai presentase 

pertumbuhan laba paling rendah -10,4183 dan paling tinggi 8,1194. Perusahaan 

yang memiliki nilai maksimum sebesar 8,1194 dimiliki oleh PT Sentul City Tbk 

pada tahun 2016. Hal tersebut berarti pertumbuhan laba yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat dijadikan sebagai cerminan yang baik oleh perusahaan. 

Disamping itu, nilai minimum sebesar -10,4183 pada tahun 2016-2018 dan PT 

Nirvana Development Tbk pada tahun 2018. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba perusahaan cukup rendah.  

Standar deviasi variabel pertumbuhan laba dalam penelitian ini sebesar 

1,7312145. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar -0,022936. Nilai standar 

deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel kualitas 

laba memiliki simpangan yang kecil diantara setiap unit data terhadap rata-rata 

hitungnya atau sebaran datanya tidak jauh berbeda. Simpangan yang kecil 

menunjukkan bahwa persebaran data dalam kualitas laba ini cukup baik. 
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f. Persistensi Laba  

Persistensi laba diukur menggunakan koefisien regresi (slope regresi) 

antara laba akuntansi periode sekarang dan laba akuntansi periode tahun lalu.  

Tabel 4.7 

 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Persistensi Laba 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

-408.806.616.701,628 

- 444862685243,8556 
Sangat Rendah 9 7,44% 

-444862685243,8556- 

1298531987189,339 
Rendah 18 14,88% 

1298531987189,339-

2152201289134,823 
Cukup 2 1,66% 

2152201289134,823-

3005870591080,306 
Tinggi 19 15,71% 

3005870591080,306-

3859539893025,79 
Sangat Tinggi 73 60,34% 

Total 121 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020. 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa secara umum 

persistensi laba dalam penelitian ini tergolong sangat rendah yaitu sebanyak 9 unit 

analisis atau sebesar 7,44%.  Selanjutnya terdapat sebanyak 18 atau sebesar 

14,88% dari unit analisis memiliki persistensi laba pada kategori rendah. 

Sebanyak 2 unit analisis atau sebesar 1,66% memiliki persistensi laba pada 

kategori cukup. Kemudian sebanyak 19 unit analisis atau sebesar 15,71% 

memiliki persistensi laba dengan kategori tinggi, sisanya 73 unit analisis atau 

sebesar 60,34% memiliki persistensi laba yang berada pada kategori sangat tinggi.  

Diketahui bahwa rentang nilai yang dimiliki oleh persistensi laba dari (-

408.806.616.701,628) sampai dengan 3.859.539.893.025,790. Hal tersebut berarti 

bahwa selama tahun 2016-2018 mempunyai presentase persistensi laba paling 



87 
 

 
 

rendah (408.806.616.701,628) dan paling tinggi 3.859.539.893.025,790. 

Perusahaan yang memiliki nilai maksimum sebesar 3.859.539.893.025,790 

dimiliki oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk  pada tahun 2017. Hal tersebut berarti 

bahwa persistensi laba yang dimiliki oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai 

cerminan yang baik oleh perusahaan. Disamping itu, nilai minimum dimiliki oleh 

PT Bakrieland Devekopment Tbk sebesar (408.806.616.701,628). Nilai ersebut 

menunjukkan bahwa persistensi laba perusahaan cukup rendah.  

Standar deviasi variabel persistensi laba dalam penelitian ini sebesar 

538146193855,279. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 349926021622,44. 

Nilai standar deviasi lebih rendah dari rata-rata, dalam penelitian ini menunjukkan 

simpangan data yang cukup baik. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari 

nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel persistensi laba memiliki simpangan 

yang kecil diantara setiap unit data terhadap rata-rata hitungnya atau sebaran 

datanya tidak jauh berbeda.  

4.1.2  Hasil Analisis Statistik Inferensial 

4.1.2.1   Analisis Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji suatu data penelitian 

sebelum melakukan uji regresi berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan 

adalah pengujian regresi linnier berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik 

yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas.  
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a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini, menggunakan uji one-sample 

Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas suatu 

data menggunakan uji one-sample Kolomogorov-Smirnov yaitu : 

1. Apabila nilai signiikan uji Kolomogorov-Smirnov > 0,05, maka data penelitian 

menunjukkan distribusi normal.  

2. Apabila nilai signifikan uji Kolomogorov-Smirnov < 0,05, maka data 

penelitian menunjukkan tidak brdistribusi normal.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 121 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -.0484670 

Std. Deviation 1.18336528 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .056 

Positive .055 

Negative -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z .621 

Asymp. Sig. (2-tailed) .835 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020. 

Berdasarkan hasil pengujian (test statistic), dapat dilihat besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,621 dan signifikansi pada 0,835 maka dapat 

diketahui bahwa data terdistribusi secara normal karena p = 0,835 > 0,05.  

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik 
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seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolonieritas pada suatu model, dapat diketahui dari besaran 

tolerance dan variance inflation factor (VIF) dengan analisis seperti berikut :  

1. Apabila nilai tolerance > 0,01 dan VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolonieritas. 

2. Apabila nilai tolerance < 0,01 dan VIF maka tidak terjadi multikolonieritas 

pada model penelitian. 

Tabel 4.9  

 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,251 1,622  ,772 ,442   

ROA -2,679 1,860 -,200 -1,441 ,152 ,378 2,644 

DER ,171 ,102 ,159 1,673 ,097 ,813 1,230 

Ln ,100 ,117 ,166 ,855 ,394 ,194 .5,142 

ΔYit ,009 ,041 ,020 ,220 ,826 ,867 1,167 

Eit -,064 ,051 -,284 -1,255 ,212 ,143 6,988 

a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020 

 Batas yang digunakan angka Tolerance adalah 0,10 dan batas untuk nilai 

VIF adalah 10. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa tidak ada 

nilai Tolerance yang kurang dari 0,10 dan tidak ada angka VIF yang lebih dari 10, 

maka dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas 

dalam model regresi.  

c.  Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan dengan 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian. Uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Park dengan tingkat signifikasn 5 % atau 0,05. 

Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Apabila tingkat 

probabilitas melebihi tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.10 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 1,251 1,622  ,772 ,442 

ROA -2,679 1,860 -,200 -1,441 ,152 

DER ,171 ,102 ,159 1,673 ,097 

SIZE ,100 ,117 ,166 ,855 ,394 

PL ,009 ,041 ,020 ,220 ,826 

LN_persistensi 

laba 

-,064 ,051 -,284 -1,255 ,212 

       Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020 

 Hasil pengujian heterokedastisitas yang menggunakan uji glejser pada 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel profitabilitas 

(ROA), leverage (DER), ukuran perusahaan (SIZE), pertumbuhan laba (PL), dan 

persistensi laba (LN) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada model penelitian tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 
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d.  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan 

pengguna pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

dengan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berututan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji Autokorelasi dalam 

penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Berikut adalah hasil uji data 

autorelasi menggunakan Durbin-Watson.  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryᵇ 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .599ª .359 .313 1.4305829 2.188 

a. Predictors: (Constant), LN_persistensi_Laba 

Leverage, Pertumbuhan Laba, Profitabilitas, Size 

b. Dependent Variable: Kualitas Laba 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai statistik D-W 

sebesar 2.188 lebih besar dari batas atas (du) 1,731 dan kurang dari 4 - 1,731 (4-

du), yang berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif, sehingga dapat 

diketahui tidak terdapat autokorelasi. 

  

4.1.2.2   Analisis Hipotesis 

a. Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

 Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah 

Moderated Regression Analysis (MRA).  Analisis regresi moderasi digunakan 

untuk menggambarkan pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung yang 
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terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian. 

Penelitian ini menggunakan uji interaksi untuk menguji variabel moderasi dengan 

mengalikan setiap variabel independen dengan variabel moderating yang telah 

ditentukan. Berikut ini merupakan hasil uji analisis regresi moderasi: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Moderasi MRA 

Coefficientsª 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 36,106 7,348  4,914 ,000 

ROA -21,646 5,311 -,712 -4,076 ,000 

DER 8,130 4,514 3,312 1,801 ,074 

SIZE -2,401 ,408 -1,744 -5,885 ,000 

Growth -1,682 1,231 -1,687 -1,366 ,175 

ROA_PL ,272 ,081 ,480 3,363 ,001 

 DER_PL -,152 ,088 -3,204 -1,726 ,087 

 SIZE_PL ,023 ,004 2,021 6,181 ,000 

 Growth_PL ,030 ,025 1,495 1,206 ,230 

a. Dependent Variable: LNu2t 
       Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020 

 Berdasarkan hasil uji regresi moderasi Tabel diatas dapat ditulis 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =  36,106 – 21,646 X1 + 8,130 X2 – 2,401 X3 – 1,682 X4 + 0,272 X1_Z – 

0,152 X2_Z + 0,023 X3_Z + 0,030 X4_Z 

Model regresi tersebut memiliki makna sebagai berikut:  

1. Nilai konstanta sebesar 36,106 memiliki makna bahwa apabila nilai 

variabel profitabilitas (X1), Leverage (X2), Ukuran Perusahaan (X3), 

Pertumbuhan Laba (X4), X1_Z, X2_Z, X3_Z, dan X4_Z bernilai 0, maka 

kualitas laba (Y) memiliki nilai sebesar 36,106. 
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2. Signifikan X1 yang dihasilkan dalam persamaan regresi tersebut adalah 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba (Y). Sedangkan koefisien 

X1 sebesar -21,646 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai X1 

sebesar 1 satuan, maka akan diikuti penurunan 21,646. 

3. Signifikan X2 yang dihasilkan dalam persamaan regresi tersebut adalah 

sebesar 0,074. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat leverage (X2) tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba (Y). Sedangkan koefisien X2 sebesar 

8,130  menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai X2 sebesar 1 

satuan, maka akan diikuti penurunan nilai X2 sebesar 8,130.  

4. Signifikan X3 yang dihasilkan dalam persamaan regresi tersebut adalah 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ukuran perusahaan 

(X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba (Y). Sedangkan 

koefisien X3 sebesar -2,401 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan 

nilai X1 sebesar 1 satuan, maka akan diikuti penurunan -2,401. 

5. Signifikan X4  yang dihasilkan dalam persamaan regresi tersebut adalah 

sebesar 0,175. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba (X4) 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba (Y). Sedangkan koefisien X4 

sebesar -1,682 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai X1 

sebesar 1 satuan, maka akan diikuti penurunan -1,682. 

6. Signifikan X1Z  yang dihasilkan dalam persamaan regresi tersebut adalah 

sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa profitabilitas (X1) yang 

dimoderasi oleh persistensi laba (Z) berpengaruh terhadap kualitas laba 
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(Y). Sedangkan koefisien regresi X1Z sebesar 0,272 menunjukkan bahwa 

apabila terjadi kenaikan nilai X1Z sebesar 1 satuan, maka akan diikuti oleh 

kenaikan nilai X1Z sebesar 0,272. 

7. Signifikansi yang dimiliki X2Z adalah sebesar 0,087 yang menunjukkan 

bahwa leverage (X2) yang dimoderasi oleh persistensi laba (Z) tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba (Y). Sedangkan koefisien regresi X2Z 

sebesar -0,152 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai X2Z 

sebesar 1 satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan nilai X2Z sebesar  

-0,152 satuan. 

8. Signifikansi yang dimiliki X3Z adalah sebesar 0,000 yang menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan (X3) yang dimoderasi oleh persistensi laba (Z) 

berpengaruh terhadap kualitas laba (Y). Sedangkan koefisien regresi X3Z 

sebesar 0,023 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai X3Z 

sebesar 1 satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan nilai X3Z sebesar 0,023 

satuan. 

9. Signifikansi yang dimiliki X4Z adalah sebesar 0,230 yang menunjukkan 

bahwa pertumbuhan laba (X4) yang dimoderasi oleh persistensi laba (Z) 

berpengaruh terhadap kualitas laba (Y). Sedangkan koefisien regresi X4Z 

sebesar 0,030 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai X4Z 

sebesar 1 satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan nilai X4Z sebesar 0,030 

satuan. 
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b.  Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara individual (Gohozali, 

2013:98).  Pengujian statistik t dapat dilihat dari nilai signifikasinya, Jika nilai 

signifikasinya kurang dari 5% atau 0,05 maka variabel independen secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependen, dan jika nilai signfikannya lebih dari 5% 

atau 0,05 maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

1. Variabel profitabilitas yang diukur menggunakan ROA mempunyai nilai 

thitung sebesar -4,076 dengan signifikan 0,000 di bawah tingkat signifikan 

5% atau 0,05. Hal ini berarti profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

kualitas laba, apabila profitabilitas perusahaan meningkat maka praktik 

manajemen laba atau manipulasi laporan keuangan semakin besar dan 

dapat mempengaruhi kualitas laba menjadi rendah. Hal ini berarti 

profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laba 

sehingga H1 diterima.  

2. Variabel leverage yang diukur menggunakan DER mempunyai nilai thitung 

sebesar 1.801 dengan signifikansi 0.074 di atas tingkat signifikansi 5% atau 

0,05. Hal ini berarti variabel leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laba apabila leverage meningkat maka praktik manajemen laba akan 

berkurang sehingga kualitas laba akan meningkat. Hal ini berarti leverage 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba sehingga H2 ditolak  
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3. Variabel ukuran perusahaan yang diukur menggunakan Ln mempunyai 

nilai thitung sebesar -5.885 dengan signifikan 0,000 dibawa tingkat signifikan 

5% atau 0,05. Hal ini berarti variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap kualitas laba apabila ukuran perusahaan berkurang maka 

kualitas laba akan menurun. Hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kualitas laba sehingga H3 diterima. 

4. Variabel pertumbuhan laba yang diukur menggunakan ΔYit mempunyai 

nilai thitung sebesar -1.366 dengan signifik 

5. an sebesar 0.175 diatas tingkat signifikan 5% atau 0,05. Hal ini berarti 

pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, apabila 

pertumbuhan laba menurun maka kualitas laba akan menurun. Hal ini 

berarti pertumbuhan laba tidak  berpengaruh terhadap kualitas laba 

sehingga H4 ditolak. 

Berikut ini merupakan ringkasan hasil uji hipotesis berdasarkan hasil pengujian 

yang telah dilakukan: 

Tabel 4.13 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis Keputusan 

1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

kualitas laba (H1) 

Diterima 

2. Leverage berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba (H2) 

Ditolak 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kualitas laba (H3) 

Diterima 

4. Pertumbuhan laba berpengaruh negatif terhadap 

kualitas laba (H4) 

Ditolak 
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5. Persistensi laba memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap kualitas laba (H5) 

Diterima 

6. Persistensi laba memoderasi pengaruh leverage 

terhadap kualitas laba (H6) 

Ditolak 

7. Persistensi laba memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kualitas laba (H7) 

Diterima 

8.  Persistensi laba memoderasi pengaruh 

pertumbuhan laba terhadap kualitas laba (H8) 

Ditolak 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020 

d. Koefisien Determinasi (R Square) 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar 

proporsi variabel dependen, dalam hal ini profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, dan pertumbuhan laba. Nilai R
2 

digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan model dalam menerangkan variasi pada variabel independen 

(Ghozali, 2013). Nilai koefisiensi determinasi memiliki rentang nilai antara nol 

dan satu. Nilai R
2  

yang kecil memiliki makna bahwa kemampuan variabel-

variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Sedangkan nilai yang mendekati satu memiliki makna bahwa variabel-variabel 

independen yang telah ditetapkan hampir seluruhnya memberikan informasi yang 

diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil koefisien 

determinasi disajikan dalam Tabel 4.15 berikut ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,599
 a
 ,359 ,313 1,4305829 
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a. Predictors: (Constant), Growth_PL, Size, ROA_PL,Leverage, Profitabilitas, Size_PL, Pertumbuhan Laba, 

DER_PL. 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,599, hal ini berarti 

hubungan antara QIR dengan variabel-variabel independennya adalah kuat karena 

berada diatas 0,5. Nilai R Square didapat 0,359, namun untuk mengevaluasi 

model regresi sebaiknya menggunakan nilai Adjusted R Square, karena R Square 

pasti meningkat dan tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Namun, Adjusted R Square berbeda dengan R Square 

karena nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. Hasil pengujian ini menunjukkan 

bahwa Adjusted R Square sebesar 0,313 (31%) dari variasi QIR dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel independen yang ada. Sedangkan sisanya 69% (100%-31%) 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  Standard 

of the Estimate (SEE) model tersebut 1,4305829. SEE yang semakin kecil akan 

membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.  

e. Hasil Uji Pengaruh Moderasi 

Uji pengaruh modderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

moderating akan memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel 

independen yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan 

laba terhadap variaabel dependen yaitu kualitas laba. Variabel moderating pada 

penelitian ini tidak berfungsi sebagai variabel independen, sehingga moderator ini 

disebut dengan pure moderator. 
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Hasil pengujian hipotesis kelima dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.16 Hasil uji Hipotesis 5 

   Coefficients 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 36,106 7,348  4,914 ,000 

ROA -21,646 5,311 -,712 -4,076 ,000 

DER 8,130 4,514 3,312 1,801 ,074 

SIZE -2,401 ,408 -1,744 -5,885 ,000 

PL -1,682 1,231 -1,687 -1,366 ,175 

ROA_PL ,272 ,081 ,480 3,363 ,001 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel ROA_PL yang merupakan 

interaksi antara profitabilitas dengan persistensi laba, memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,272, maka kehadiran persistensi laba memperkuat pengaruh 

profitabilitas terhadap kualitas laba dengan tingkat signifikan 0,001 < 0,05 (taraf 

signifikansi 5%). Sehingga dapat diketahui bahwa variabel persistensi laba dapat 

memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kualitas laba. Oleh karena itu, H5 

diterima. 

Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.17 Hasil uji Hipotesis 6 

   Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 36,106 7,348  4,914 ,000 

ROA -21,646 5,311 -,712 -4,076 ,000 

DER 8,130 4,514 3,312 1,801 ,074 

SIZE -2,401 ,408 -1,744 -5,885 ,000 
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PL -1,682 1,231 -1,687 -1,366 ,175 

ROA_PL ,272 ,081 ,480 3,363 ,001 

 DER_PL -,152 ,088 -3,204 -1,726 ,087 
Sumber: Data sekunder yang diolah,2020 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel DER_PL yang merupakan 

interkasi antara leverage dengan persistensi laba, memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar -0,152, maka kehadiran persistensi laba memperlemah pengaruh leverage 

terhadap kualitas laba dengan tingkat 0,087 > 0,05 (taraf signifikansi 5%). 

Sehingga dapat diketahui bahwa variabel persistensi laba tidak dapat 

memeoderasi pengaruh leverage terhadap kualitas laba. Oleh karena itu, H6 

ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.18 Hasil uji Hipotesis 7 

   Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 36,106 7,348  4,914 ,000 

ROA -21,646 5,311 -,712 -4,076 ,000 

DER 8,130 4,514 3,312 1,801 ,074 

SIZE -2,401 ,408 -1,744 -5,885 ,000 

PL -1,682 1,231 -1,687 -1,366 ,175 

ROA_PL ,272 ,081 ,480 3,363 ,001 

 DER_PL -,152 ,088 -3,204 -1,726 ,087 

 SIZE_PL ,023 ,004 2,021 6,181 ,000 
Sumber: Data sekunder diolah, 2020 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa SIZE_PL yang merupakan interaksi 

antara ukuran perusahaan dengan persistensi laba, memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar 0,023, maka kehadiran persistensi laba memeprkuat pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kualitas laba dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 (taraf 
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signifikansi 5%). Sehingga dapat diketahui bahwa variabel persistensi laba dapat 

memoderasi ukurna perusahaan terhadap kualitas laba. Oleh karena itu, H7 

diterima.  

Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.19 Hasil uji Hipotesis 7 

   Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 36,106 7,348  4,914 ,000 

ROA -21,646 5,311 -,712 -4,076 ,000 

DER 8,130 4,514 3,312 1,801 ,074 

SIZE -2,401 ,408 -1,744 -5,885 ,000 

PL -1,682 1,231 -1,687 -1,366 ,175 

ROA_PL ,272 ,081 ,480 3,363 ,001 

 DER_PL -,152 ,088 -3,204 -1,726 ,087 

 SIZE_PL ,023 ,004 2,021 6,181 ,000 

 Growth_PL ,030 ,025 1,495 1,206 ,230 
Sumber : Data sekunder diolah, 2020 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa Growth_PL yang merupakan interaksi 

antara pertumbuhan laba dengan persistensi laba, memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar 0,030, maka kehadiran persistensi laba memperlemah pengaruh 

pertumbuhan laba terhadap kualitas laba dengan tingkat signifikansi 0,230 > 0,05 

(taraf signifikansi 5%). Sehingga dapat diketahui bahwa variabel persistensi laba 

tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan laba terhadap kualitas laba. Oleh karena 

itu, H8 ditolak.   
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, maka peneliti akan 

mnegindikasikan setiap hasil yang telah didapat dari berbagai uji regresi linier 

berganda. Adapun pembahasan dari setiap hipotesis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

4.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Laba 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. 

Perusahaan yang mempunyai proftabilitas yang tinggi akan melaporkan laba yang 

berkualitas, tetapi tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi tidak menjamin 

bahwa laba yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan kondisi 

keuangan yang sebenarnya. Hasil pengujian statistik t (parsial) menunjukkan 

bahwa profitabilitas mempunyai thitung sebesar -4.076 dan tingkat signifikansi 

0.000. Kualitas laba dalam penelitan ini diukur menggunakan Quality of Earning 

(QE) yang dapat dihitung dengan cara membeandingkan antara kas operasi 

dengan laba bersih. Hasil tersebut menandakan bahwa semakin besar profitabilitas 

maka praktik manajemen laba semakin besar sehingga kualitas laba yang 

dilaporkan semakin rensah. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laba sehingga 

H1 diterima. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Risdawaty dan 

Subowo (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gaol 

(2012), Reyhan (2014) yang menyatakan bahwa profitabilita berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba. 
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Perbedaan arah hubungan dalam penelitian ini disebabkan perusahaan 

memiliki profitabilitas yang tinggi dikhawatirkan atau diduga melakukan praktik 

manajemen laba. Profitabilitas merupakan faktor yang harus diperhatikan, karena 

untuk dapat kelangsungan hidupnya, perusahaan harus dalam keadaaan 

menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan suatu perusahaan akan 

sulit menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan dan terutama 

pihak manajemen akan berusaha meningkatkan keuntungan, karena keuntungan 

mempunyai arti yang penting bagi masa depan perusahaan. Tingkat profitabilitas 

perusahaan yang dapat dijadikan indikator sebagai pengambilan keputusan para 

investor, hal ini dikarenakan tingkat profitabilitas mampu mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pengambilan (return) kepada investor atas dana 

mereka yang sudah ditanamkan. Pernyataan tersebut memberikan makna bahwa 

perusahaan akan berlomba-lomba untuk melaporkan laba yang besar dalam 

rangka menarik investor.  

Agency theory menyatakan bahwa dalam perusahaan terdapat konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal (pemegang saham) 

menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi sedangkan agent (manajemen) 

menginginkan insentif atas kinerjanya. Pihak manajemen cenderung bersifat 

opportunistic, oleh karena itu agar profitabilitas perusahaan terlihat baik maka 

pihak manajemen akan melakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan 

manajemen laba, dengan demikian laba perusahaan akan terlihat baik sehingga 

tingkat profitabilitas akan mengalami kenaikan. Tindakan manajemen laba 

tersebut yang menyebabkan kualitas laba menjadi menurun.  
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Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas 

relatif rendah, hal ini yang menyebabkan pihak manajemen termotivasi untuk 

melakukan praktik manajemen laba, mengingat profitabilitas merupakan 

informasi yang paling diminati investor dan para pengguna laporan keuangan 

lainnya. 

Hasil review penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaol (2014), Kurniawan & 

Suryaningsih (2019), dan Naimah & Utama (2006). Hasil penelitian mereka 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Laoli & Herawaty (2019) dan Risdawaty 

& Subowo (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.  

Penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting 

(2017), Umobong dan Ogbonna (2017) yang menemukan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hal tersebut terjadi karena perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang besar akan menimbulkan manipulasi laba. 

Profitabilitas yang tinggi dapat menimbulkan manipulasi laporan keuangan. 

4.2.2 Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Laba 

Leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). DER 

diukur dengan cara membagi total hutang terhadap total ekuitas. Hasil pengujian 

statistik t (parsial) struktur modal mempunyai thitung 1.801 dan tingkat signifikansi 

0.074. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar leverage maka discretionarry 
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accrual (praktik manajemen laba) semakin kecil sehingga kualitas laba akan 

meningkat. Pernyataan tersebut memberikan makna bahwa struktur modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba, sehingga H2 ditolak. 

Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi menunjukkan besarnya komposisi 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan daripada jumlah ekuitasnya. Hal ini berarti 

perusahaan lebih menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari hutang 

daripada sumber pendanaan sendiri. Penelitian Risdawaty dan Subowo (2015), 

Sukmawati (2014) dan Jang, dkk. (2007) dalam Novianti (2012) menyatakan 

bahwa semakin besar hutang suatu perusahaan maka mencerminkan laba yang 

berkualitas. Gaol (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi akan meningkatkan kualitas laba. Hutang yang dipergunakan secara 

efektif dan efisien akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Leverage perusahaan merupakan sinyal bagi kreditor, kreditor sebelum 

memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan, mereka akan 

melihat leverage. Jika leverage perusahaan tinggi maka perusahaan lebih memilih 

pendanaan eksternal daripada menggunakan pendanaan internal. Tidak semua 

perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi dekat dengan kebangkrutan. 

Perusahaan yang besar dan kredibel biasanya memiliki leverage yang tinggi. Hal 

ini dikarenakan perusahaan yang besar membutuhkan dana yang besar untuk 

membiayai dan memperluas bisnisnya. Jika hutang tersebut digunakan secara 

efektif dan efisien maka dimungkinkan akan menghasilkan laba yang besar. 

Perusahaan dengan tingkat laba yang besar cenderung tidak melakukan praktik 

manajemen laba sehingga laba yang dilaporkan berkualitas.  
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Hasil review penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Laoli & Herawaty (2019) dan 

Marpaung (2019). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Namun berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Gaol (2014) dan Risdawaty & Subowo (2015) menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kualitas laba.  

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Graha & 

Khairunnisa (2018), Irawati (2012), dan Putra & Subowo (2016), Ramadan,I.Z. 

(2015) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  

4.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan ataupun nilai aset. Ukuran 

perusahaan pada beberapa penelitian merupakan bagian dari karakteristik 

perusahaan (Susilawati, 2005). Penelitian yang dilakukan Dira (2014) 

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba. Informasi non-akuntansi tersebut banyak digunakan oleh pemodal sebagai 

alat untuk menginterprestasikan laporan keuangan dengan lebih baik, sehingga 

dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi arus kas dan mengurangi 

ketidakpastian. Hal ini mengakibatkan investor kurang memberikan respon 

terhadap informasi laba yang disajikan. Jadi semakin besar ukuran perusahaan 

maka semakin rendah nilai kualitas laba yang diproksikan dengan ERC 

(Diantimala, 2008).  
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Agency theory menjelaskan tentang mengenai perbedaan kepentingan 

antara agent dan principal. Agent selaku pihak manajemen perusahaan berusaha 

memperoleh keuntungan yang besar bagi perusahaan yang besar tanpa 

memperhatikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

atau tidak, sehingga dijadikan sebagai alat untuk memprediksi arus kas dan 

mengurangi ketidakpastian. Keleluasaan atas informasi yang dimiliki oleh agent 

memberikan kesempatan bagi pihak manajemen melakukan manipulasi laba. 

Salah satu pendekatan untuk melakukan hal tersebut adalah memilih kebijakan 

akuntansi dengan penerapan discretionary accruals, semakin besar tingkat ukuran 

perusahaan maka akan semakin rendah nilai kualitas laba. 

Informasi non-akuntansi tersebut banyak digunakan oleh pemodal sebagai 

alat untuk menginterprestasikan laporan keuangan dengan lebih baik, sehingga 

dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi arus kas dan mengurangi 

ketidakpastian. Hal ini mengakibatkan investor kurang memberikan respon 

terhadap informasi laba yang disajikan. Jadi semakin besar ukuran perusahaan 

maka semakin rendah nilai kualitas laba yang diproksikan dengan ERC 

(Diantimala, 2008).  

Siregar dan Utama (2006) dan Mulyani, dkk (2007) menyatakan ukuran 

perusahaan sebagai proksi dari keinformatifan harga. Perusahaan besar dianggap 

memiliki lebih banyak informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan investasi dalam saham perusahaan 

dibandingkan perusahaan kecil. Konsekuensinya semakin informatif harga saham, 

maka semakin kecil pula muatan informasi earnings sekarang. Hal tersebut 
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mengakibatkan investor kurang memberikan respon terhadap informasi laba yang 

disajikann oleh perusahaan besar dan cenderung melihat informasi selain laba.Jadi 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah nilai ERC nya. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan penelitian Diantimala (2008) yang 

menyatakan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.  

Hasil review penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjelica & Prastyawan (2017), 

Diantimala (2008), Dira & Astika (2014), Mulyani et al. (2007), Naimah & Utama 

(2006), Putra & Subowo (2016), dan Susilawati (2008) yang menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Laoli & Herawaty (2019) dan Marpaung (2019) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba.  

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017), 

Irawati (2012), Marliyana & Khafid (2017), Novianti (2012), dan Risdawaty & 

Subowo (2015), Samosir (2018), Darabali dan Saitri (2016), Mahendra dan 

Wirama (2017), Septiyani et al (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  

4.2.4  Pengaruh Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba 

Pertumbuhan laba yang diukur menggunakan ΔYit mempunyai nilai thitung 

sebesar -1.366 dengan signifikan sebesar 0.175 diatas tingkat signifikan 5% atau 

0,05. Hal ini berarti pertumbuhan laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, 

apabila pertumbuhan laba menurun maka kualitas laba akan menurun. Hal ini 
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berarti pertumbuhan laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas 

laba sehingga H4 ditolak. 

Variabel pertumbuhan laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba 

dicocokkan dengan kriteria distribusi bahwa rata-rata pertumbuhan laba masuk 

dalam kriteria sangat rendah. Artinya kemampuan perusahaan masih rendah 

dalam menaikkan laba perusahaan setiap periode. Namun perusahaan menahan 

labanya untuk kegiatan ekspansi yang berarti perusahaan berkualitas.  

Hasil review penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zein (2016), Silfi (2016), Afni et 

al (2014), dan Irawati (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh 

terhadap kualitas laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto dan Siagian 

(2007) pertumbuhan laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.  

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dira dan Rastika 

(2014), Septiyani et al (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba.   

4.2.5  Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Laba Dimoderasi oleh 

Persistensi Laba 

Hipotesis penelitian ini menunjukkan hasil bahwa persistensi laba dapat 

memoderasi perngaruh profitabilitas terhadap kualitas laba, kehadiran persistensi 

laba memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap kualitas laba. Dapat diartikan 

bahwa profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan persistensi laba akan 

meningkatkan kualitas laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan atau 
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penurunan kualitas laba tergantung dengan penambahan persistensi laba sebagai 

variabel moderasi. 

Persistensi laba yang semakin meningkat pada perusahaan dapat 

meningkatkan profitablitas perusahaan kualitas laba akan meningkat. Sehingga 

perusahaan dapat mengoptimalkan persistensi laba terus meningkat dengan 

harapan kualitas laba yang dihasilkan akan meningkat, Adanya persistensi laba 

mempertahankan labanya dari tahun ke tahun dapat meningkatkan profitabilitas. 

Hasil review penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Afni et al (2014), Jang dkk 

(2007) menunjukkan bahwa persistensi laba berpengaruh terhadap kualitas laba.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Reza 

Ardianti (2018), Romasari (2013), Sri ambarawati (2008), Wijayanti (2009) dan 

Rizky (2009) menunjukkan bahwa persistensi laba tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba.   

4.2.6  Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Laba Dimoderasi oleh 

Persistensi Laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persistensi laba tidak dapat 

memoderasi pengaruh leverage terhadap kualitas laba, sehingga anggapan 

perusahaan dengan adanya persistensi laba yang tinggi akan menurunkan tingkat 

leverage tidak dapat dibuktikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan 

atau penurunan kualitas laba tidak tergantung dengan persistensi laba. 
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Faktor yang mendorong terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan 

yang dilakukan oleh manajemen salah satunya yaitu leverae, dikarenakan 

manajemen mempunyai keinginan untuk memenuhi permintaan yang diberikan 

oleh pihak yang memberikan pinjaman. Untuk memenuhi keinginan prinsipal, 

maka agen akan melakukan manipulasi laporan keuangan dalam menyajikan 

laporan keuangan sehingga kualitas laba yang dihasilkan menurun. Tetapi pihak 

prinsipal akan tetap meningkatkan persistensi laba agar manipulasi laporan 

keuangan tidak perlu dilakukan oleh manajemen sehingga kualitas laba 

perusahaan akan meningkat.  

Hasil ini tidak selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan adanya 

perbedaaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Manajemen sebagai agen yang 

memiliki banyak informasi dapat melakukan kecurangan terhadap laporan 

keuangan yang disajikannya. Kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen 

adalah dengan mengelola laba agar bonus yang diperolehnya semakin besar sesuai 

laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Konflik keagenan dapat 

mengakibatkan adanya sifat manajemen melaporkan laba secara oportunis untuk 

memaksimumkan kepentingan pribadinya dan mengakibatkan rendahnya kualitas 

laba.  

Hasil penelitian ini secara langsung menemukan bahwa persistensi laba 

tidak mampu memperkuat leverage terhadap kualitas laba. Berdasarkan hasil 

review penelitian terdahulu, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh dilakukan oleh Reza Ardianti (2018), Romasari (2013) 

menunjukkan bahwa persistensi laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, 
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Sehingga tingginya levearge akan mampu membuat perusahaan semakin hati-hati 

dalam melakukan aktivitas perusahaan, termasuk mengenai laporan keuangan. 

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Noor Yudawan Putra dan Subowo 

(2016) yang membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh leverage terhadap 

kualitas laba. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mehdi Moradi (2010), Iman Herymawan dan Dewi Nurillah (2017) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.  

 4.2.7  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba Dimoderasi 

oleh Persistensi Laba 

Hipotesis penelitian ini menunjukkan hasil bahwa persistensi laba dapat 

memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. Kehadiran 

ukuran persistensi laba memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kualitas laba. Dapat diartikan bahwa perusahaan dengan ukuran besar yang 

memiliki persistensi laba yang tinggi akan meningkatkan kualitas laba. Sedangkan 

perusahaan dengan ukuran perusahaan kecil yang memiliki persistensi laba yang 

rendah dapat menurunkan kualitas laba.  

Perusahaan yang mampu meningkatkan persistensi labanya dari tahun ke 

tahun lebih membuat para investor tertarik, karena menurut investor perusahaan 

mampu menjaga kondisi perusahaan tetap stabil. Artinya tingginya persistensi 

laba kondisi ini menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan dapat 

dipertahankan secara terus menerus.  
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Hasil ini selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan adanya 

perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Untuk memenuhi keinginan 

prinsipal, maka agen akan cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan 

dalam menyajikan laporan keuangan sehingga kualitas laba yang dihasilkan 

menurun. Tetapi pihak prinsipal akan meningkatkan persistensi labanya dari tahun 

ke tahun sehingga kualitas laba perusahaan semakin meningkat.  

Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya persistensi laba dapat 

memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. Berdasarkan 

hasil review penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Afni et al (2014), Jang dkk 

(2007) menunjukkan bahwa persistensi laba berpengaruh terhadap kualitas laba.  

Penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza 

Ardianti (2018), Romasari (2013) yang menunjukkan bahwa persistensi laba tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, hal tersebut terjadi karena 

perusahaan yang beskala besar juga memiliki banyak aktivitas yang akan 

menimbulkan bertambahnya biaya dapat menimbulkan rendahnya kualitas laba. 

4.2.8  Pengaruh Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba Dimoderasi 

oleh Persistensi Laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persistensi laba tidak dapat 

memoderasi pengaruh pertumbuhan laba terhadap kualitas laba dan kehadiran 

persistensi laba memperlemah pengaruh pertumbuhan laba terhadap kualitas laba. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan atau penurunan kualitas laba tidak 

tergantung dengan persistensi laba. 

Hasil ini tidak selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan adanya 

perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Manajemen sebagai agen yang 

memiliki lebih banyak informasi dapat melakukan praktik manipulasi laba 

terhadap penyajian laporan keuangan. Kecurangan yang dapat dilakukan oleh 

manajemen adalah dengan mengelola laba agar bonus yang diperoleh semakin 

besar sesuai laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Artinya kemampuan 

perusahaan dalam menaikkan laba perusahaan masih rendah setiap periodenya. 

Konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya sifat manajemen melaporkan 

laaba untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dan mengakibatkan 

rendahnya kualitas laba. Tetapi pihak prinsipal akan berusaha meningkatkan 

persistensi laba dari tahun ke tahun dalam penyajian laporan keuangan perusahaan 

tidak perlu melakukan praktik manipulasi laporan keuangan, sehingga kualitas 

laba perusahaan semakin meningkat. Dalam penelitina ini penambahan persistensi 

laba untuk meningkatkan laba di perusahaan tidak berdampak pada peningkatan 

kualitas laba. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya persistensi laba 

sebagai variabel moderating pertumbuhan laba tidak memperkuat pengaruh 

pertumbuhan laba terhadap kualitas laba. Berdasarkan hasil review penelitian 

terdahulu, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Reza Ardianti (2018), Romasari (2013) menunjukkan bahwa 

persistensi laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  
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Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Afni et al., (2014), Jang dkk (2007) menunjukkan bahwa 

persistensi laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sedangkan Ali dan 

Zarowin (1992) menunjukkan bahwa persistensi laba berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba.  



 
 

116 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada perusahaan properti 

dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan menggunakan 

variabel  berupa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan 

laba sebagai variabel independen, kualitas laba sebagai variabel dependen serta 

persistensi laba sebagai variabel moderating, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba (H1) 

diterima. 

2. Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba (H2) 

ditolak.  

3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba (H3) 

diterima. 

4. Pertumbuhan laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas 

laba (H4) ditolak. 

5. Persistensi laba memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kualitas laba 

(H5) Diterima. 

6. Persistensi laba memoderasi pengaruh leverage terhadap kualitas laba (H6) 

Ditolak. 

7. Persistensi laba memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kualitas laba (H7) Diterima.
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8.         Persistensi laba memoderasi pengaruh pertumbuhan laba terhadap kualitas 

laba (H8) Ditolak. 

3.5.4 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur 

menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. 

Berpengaruh negatif diduga adanya masalah yang timbul antara agen dan 

pricipal yang menyebabkan pengelolaan pendanaan operasional menjadi 

terganggu, sehingga return yang dihasilkan perusahaan menjadi menurun 

menyebabkan kualitas laba yang dihasilkan tidak berkualitas. Perusahaan 

diharapkan memberikan informasi laporan keuangan yang sebenarnya 

terjadi tanpa melakukan praktik manipulasi laba yang bersifat 

opportunisctic untuk kepentingan pribadi sehingga nantinya akan 

menyebabkan kesalahpahaman antara agen dan principal dalam 

pengambilan keputusan. Maka dari itu bagi pihak eksternal, khususnya 

investor dan kreditor sebaiknya lebih memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi kualitas laba dalam laporan keuangan sehingga tidak fokus 

pada labanya saja yang belum tentu mempunyai kualitas laba yang baik.  

2. Menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan kualitas laba 

seperti kualitas akrual, asimetri informasi, pembayaran deviden, 

Investment Opportunity Set (IOS), konservatisme akuntansi dll agar 
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memperoleh hasil yang lebih baik sebagai informasi baru bagi perusahaan, 

investor dan pihak lain yang membutuhkan informasi. 

3. Kualitas laba pada penelitian ini diukur dengan quality of earnings, 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain berdasarkan sifat 

runtun waktu dari laba seperti, persistensi laba, prediktibilitas laba dan 

variabilitas laba. Agar peneliti mengetahui tingkat kualitas laba dari sudut 

varians kas dan laba bersih serta manajemen laba. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator yang 

berbeda untuk pengukuran variabel persistensi laba maupun menggunakan 

indikator lain. Berdasarkan penelitian ini, variabel persistensi laba terbukti 

memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba.  

5. Bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan perlu menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi, hal ini bertujuan untuk menghidari sikap 

berlebih tehadap laporan keuangan, sehingga kualitas laba yang dihasilkan 

lebih baik.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan 

No Kode 

Perusahaan 

Nama Perusahaan 

1 APLN Agung Podomoro Land 

2 ASRI Alam Sutera Reality 

3 BAPA Bekasi Asri Pamula 

4 BCIP Bumi Citra Permai 

5 BEST Bekasi Fajar Industrial 

6 BIKA Binakarya Jaya Abadi 

7 BIPP Bhuanatala Indah Permai 

8 BKDP Bukit Darmo Property 

9 BKSL Sentul City 

10 BSDE Bumi Serpong Damai 

11 CTRA Ciputra Development Tbk. 

12 DART Duta Anggada Realty Tbk. 

13 DMAS Puradelta Lestari Tbk. 

14 DUTI Duta Pertiwi Tbk 

15 COWL Cowell Development Tbk. 

16 DILD Intiland Development Tbk. 

17 ELTY Bakrieland Development Tbk. 

18 EMDE Megapolitan Developments Tbk. 

19 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 

20 GAMA Gading Development Tbk. 

21 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 

22 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 

23 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 

24 JRPT Jaya Real Property Tbk. 

25 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 

26 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk. 

27 LPCK Lippo Cikarang Tbk 

28 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

29 MDLN Modernland Realty Tbk. 

30 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 

31 MMLP Mega Manunggal Property Tbk. 

32 MTLA Metropolitan Land Tbk. 

33 MYRX Hanson International Tbk. 

34 NIRO City Retail Developments Tbk. 

35 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 

36 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. 

37 PPRO PP Properti Tbk. 

38 PUDP Pudjiati Prestige Tbk. 
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39 PWON Pakuwon Jati Tbk. 

40 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 

41 RDTX Roda Vivatex Tbk 

42 RODA Pikko Land Development Tbk. 

43 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 

44 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. 

45 SMRA Summarecon Agung Tbk. 

46 TARA Sitara Propertindo Tbk. 
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Lampiran 2. Daftar  Perusahaan yang Tidak Digunakan dalam Penelitian 

No Kode 

Perusahaan 

Nama Perusahaan Alasan 

1 ARMY Armidian Karyautama Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

2 CITY Nutura City Development Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

3 FORZ Forza Land Indonesia Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

4 LAND Trimitra Propertindo Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

5 MPRO Propertindo Mulia Investama Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

6 POLL Pollax Property Indonesia Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

7 RISE Jaya Sukses Makmur Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

8 SATU Kota Satu Property Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

9 URBN Urban Jakarta Propertindo Tbk. Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Profitabilitas (X1) 

No. KODE EAT Asset Profitabilitas 

    2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 APLN 
       
939.737.108.000  

    
1.882.581.400.000  

       
193.730.292.000  

  
25.711.953.382.000  

  
28.790.116.014.000  

  
29.583.829.904.000  

    
0,0365      0,0654      0,0065  

2 ASRI 
       
510.243.279.000  

    
1.385.189.177.000  

       
970.586.600.000  

  
20.186.130.682.000  

  
20.728.430.487.000  

  
20.890.925.564.000  

    
0,0253      0,0668      0,0465  

3 BAPA 
           
1.818.062.130  

         
13.212.381.915  

           
4.950.263.483  

      
179.260.878.116  

      
179.035.974.052  

      
172.313.437.729  

    
0,0101      0,0738      0,0287  

4 BCIP 
         
49.427.928.492  

         
53.529.632.889  

         
50.247.119.273  

      
789.137.743.984  

      
843.447.229.256  

      
849.799.701.092  

    
0,0626      0,0635      0,0591  

5 BEST 
       
336.287.878.603  

       
483.387.486.933  

       
422.536.948.687  

    
5.205.373.116.830  

    
5.719.000.999.540  

    
6.290.126.551.391  

    
0,0646      0,0845      0,0672  

6 BIKA 
        
(77.981.341.628) 

        
(44.354.027.770) 

        
(45.682.595.609) 

    
2.400.682.388.179  

    
2.374.443.387.792  

    
2.333.636.785.839  

   
(0,0325) 

   
(0,0187)    (0,0196) 

7 BIPP 
         
27.224.420.762  

        
(31.033.697.167) 

        
(79.203.069.270) 

    
1.648.640.897.106  

    
1.748.640.897.106  

    
2.063.247.282.902  

    
0,0165  

   
(0,0177)    (0,0384) 

8 BKDP 
        
(28.948.289.175) 

        
(43.170.166.331) 

        
(36.654.139.664) 

      
785.095.652.150  

      
731.447.223.925  

      
763.537.440.280  

   
(0,0369) 

   
(0,0590)    (0,0480) 

9 BKSL 
       
562.426.910.051  

       
468.559.181.741  

       
368.591.316.449  

  
11.359.506.311.011  

  
14.977.041.120.833  

  
16.252.732.184.207  

    
0,0495      0,0313      0,0227  

10 BSDE 
    
2.037.537.680.130  

    
5.166.720.070.985  

    
1.701.817.694.927  

  
38.536.825.180.203  

  
45.951.188.475.157  

  
52.101.492.204.552  

    
0,0529      0,1124      0,0327  

11 CTRA 
    
1.170.706.000.000  

    
1.018.529.000.000  

    
1.302.702.000.000  

  
29.072.250.000.000  

  
31.706.163.000.000  

  
34.289.017.000.000  

    
0,0403      0,0321      0,0380  

12 DART 
       
191.876.068.000  

         
30.177.817.000  

         
13.121.021.000  

    
6.066.257.596.000  

    
6.360.845.609.000  

    
6.905.286.394.000  

    
0,0316      0,0047      0,0019  

13 DMAS 
       
757.548.336.781  

       
657.119.635.819  

       
496.364.970.438  

    
7.803.851.935.273  

    
7.470.941.557.319  

    
7.500.033.435.372  

    
0,0971      0,0880      0,0662  

14 DUTI 
       
840.650.624.016  

       
648.646.197.979  

    
1.126.657.230.110  

    
9.692.217.785.825  

  
10.575.681.686.285  

  
12.642.895.738.823  

    
0,0867      0,0613      0,0891  

15 COWL                                            (0,0595) 
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(56.254.258.245) (69.033.208.868) (224.533.427.459) 2.985.425.452.154  3.578.766.164.667  3.773.012.257.460  (0,0188) (0,0193) 

16 DILD 
       
297.350.554.988  

       
271.536.513.369  

       
194.106.659.340  

  
11.840.059.936.442  

  
13.097.184.984.411  

  
14.215.535.191.206  

    
0,0251      0,0207      0,0137  

17 ELTY 
      
(547.264.547.124) 

      
(269.805.546.504) 

      
(285.425.214.520) 

  
14.176.697.750.344  

  
14.082.517.542.900  

  
15.251.514.251.251  

   
(0,0386) 

   
(0,0192)    (0,0187) 

18 EMDE 
         
65.470.178.568  

       
106.211.882.512  

         
16.095.009.620  

    
1.363.641.661.657  

    
1.868.623.723.806  

    
2.096.614.260.152  

    
0,0480      0,0568      0,0077  

19 FMII 
       
276.909.152.732  

           
8.731.194.357  

           
5.908.000.000  

      
771.547.611.433  

      
801.479.951.527  

      
940.955.000.000  

    
0,3589      0,0109      0,0063  

20 GAMA 
           
1.198.836.967  

             
430.230.026  

           
1.563.776.007  

    
1.344.868.368.117  

    
1.402.556.223.275  

    
1.372.352.219.092  

    
0,0009      0,0003      0,0011  

21 GMTD 
         
86.914.558.516  

         
68.230.259.472  

         
61.443.212.441  

    
1.229.172.450.340  

    
1.242.714.753.944  

    
1.252.862.156.022  

    
0,0707      0,0549      0,0490  

22 GPRA 
         
46.995.769.773  

         
37.316.086.438  

         
50.425.199.916  

    
1.569.319.030.878  

    
1.499.462.028.211  

    
1.536.453.590.418  

    
0,0299      0,0249      0,0328  

23 GWSA 
       
210.148.843.517  

       
188.500.432.096  

       
210.570.439.177  

    
6.963.273.062.204  

    
7.200.861.383.403  

    
7.491.033.825.272  

    
0,0302      0,0262      0,0281  

24 JRPT 
    
1.017.849.186.000  

    
1.114.019.159.000  

    
1.049.745.761.000  

    
9.484.436.652.000  

    
9.472.682.688.000  

  
10.541.248.267.000  

    
0,1073      0,1176      0,0996  

25 KIJA 
       
426.542.322.505  

       
149.840.578.536  

         
67.100.402.943  

  
10.733.598.205.115  

  
11.266.320.312.348  

  
11.783.772.244.027  

    
0,0397      0,0133      0,0057  

26 LCGP 
           
3.139.928.220  

        
(13.394.679.065) 

        
(15.485.425.125) 

    
1.673.377.584.467  

    
1.660.390.874.694  

    
1.875.264.874.526  

    
0,0019  

   
(0,0081)    (0,0083) 

27 LPCK 
       
539.796.000.000  

       
368.440.000.000  

    
2.220.722.000.000  

    
5.653.153.000.000  

  
12.378.227.000.000  

    
8.589.827.000.000  

    
0,0955      0,0298      0,2585  

28 LPKR 
    
1.227.374.000.000  

       
856.984.000.000  

    
1.662.685.000.000  

  
45.603.683.000.000  

  
56.772.116.000.000  

  
49.083.460.000.000  

    
0,0269      0,0151      0,0339  

29 MDLN 
       
501.349.673.188  

       
614.773.608.046  

         
25.265.863.861  

  
14.540.108.285.179  

  
14.599.669.337.351  

  
15.227.479.982.230  

    
0,0345      0,0421      0,0017  

30 MKPI 
    
1.199.373.747.588  

    
1.193.639.823.893  

    
1.018.559.536.819  

    
6.612.200.867.199  

    
6.828.046.514.843  

    
7.008.254.843.361  

    
0,1814      0,1748      0,1453  

31 MMLP 
       
399.206.997.000  

       
293.064.581.000  

       
281.313.117.000  

    
3.965.769.441.000  

    
5.363.669.399.000  

    
6.091.322.807.000  

    
0,1007      0,0546      0,0462  
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32 MTLA 
       
316.514.414.000  

       
551.010.785.000  

       
507.227.779.000  

    
3.932.529.273.000  

    
4.873.830.176.000  

    
5.193.962.740.000  

    
0,0805      0,1131      0,0977  

33 MYRX 
         
68.053.138.932  

        
(85.247.082.106) 

       
148.793.732.029  

    
8.410.268.542.375  

  
10.008.169.293.650  

  
11.625.186.862.977  

    
0,0081  

   
(0,0085)     0,0128  

34 NIRO 
        
(31.336.684.656) 

           
3.721.787.876  

        
(35.053.073.458) 

    
3.791.983.263.313  

    
4.892.233.716.330  

    
7.555.705.400.512  

   
(0,0083)     0,0008     (0,0046) 

35 OMRE 
       
318.395.155.443  

        
(66.193.842.560) 

       
133.966.017.617  

    
4.264.983.383.118  

    
4.242.934.699.631  

    
4.252.706.473.038  

    
0,0747  

   
(0,0156)     0,0315  

36 PLIN 
       
725.619.401.000  

       
286.288.858.000  

       
214.534.304.000  

    
4.586.569.370.000  

    
4.639.438.405.000  

    
5.043.925.604.000  

    
0,1582      0,0617      0,0425  

37 PPRO 
       
366.102.013.395  

       
459.642.836.413  

       
496.783.496.821  

    
8.849.833.866.256  

  
12.559.932.322.129  

  
16.475.720.486.284  

    
0,0414      0,0366      0,0302  

38 PUDP 
         
22.919.928.181  

           
6.018.020.897  

           
5.245.215.245  

      
531.168.640.936  

      
504.843.795.570  

      
548.526.452.540  

    
0,0432      0,0119      0,0096  

39 PWON 
    
1.780.254.981.000  

    
2.024.627.040.000  

    
2.826.936.213.000  

  
20.674.141.654.000  

  
23.358.717.736.000  

  
25.018.080.224.000  

    
0,0861      0,0867      0,1130  

40 RBMS 
          
(6.713.147.549) 

         
14.519.780.720  

           
5.403.552.648  

      
167.489.721.098  

      
218.761.202.250  

      
897.968.027.638  

   
(0,0401)     0,0664      0,0060  

41 RDTX 
       
260.009.476.018  

       
246.909.721.574  

       
267.384.570.823  

    
2.101.753.788.854  

    
2.280.461.717.989  

    
2.526.489.781.165  

    
0,1237      0,1083      0,1058  

42 RODA 
         
61.152.185.891  

         
40.697.612.329  

             
102.088.999  

    
3.428.743.677.749  

    
3.548.567.553.465  

    
3.980.849.234.878  

    
0,0178      0,0115      0,0000  

43 SCBD 
       
335.899.666.000  

       
226.327.773.000  

       
192.257.900.000  

    
5.714.281.871.000  

    
5.783.263.814.000  

    
5.772.828.195.000  

    
0,0588      0,0391      0,0333  

44 SMDM 
         
20.429.870.704  

         
19.737.381.645  

         
85.390.121.403  

    
3.098.680.323.403  

    
3.141.680.323.403  

    
3.158.642.385.060  

    
0,0066      0,0063      0,0270  

45 SMRA 
       
605.050.858.000  

       
532.437.613.000  

       
690.623.630.000  

  
20.810.319.657.000  

  
21.662.711.991.000  

  
23.299.242.068.000  

    
0,0291      0,0246      0,0296  

46 TARA 
           
2.875.111.978  

           
1.276.478.284  

             
952.117.451  

    
1.218.023.176.513  

    
1.234.608.879.825  

    
1.122.279.225.842  

    
0,0024      0,0010      0,0008  
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Lampiran 4. Hasil Perhitungan Leverage (X2) 

Hutang Ekuitas Leverage 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

   
15.741.190.673.000  

   
17.293.138.465.000  

   
17.376.276.425.000  

     
9.970.762.709.000  

   
11.496.977.549.000  

   
12.207.553.479.000  

    
1,5787  

    
1,5041  

    
1,4234  

   
12.998.285.601.000  

   
12.155.738.907.000  

   
11.339.568.456.000  

     
7.187.845.081.000  

     
8.572.691.580.000  

     
9.551.357.108.000  

    
1,8084  

    
1,4180  

    
1,1872  

         
72.040.603.450  

         
58.885.428.727  

         
44.423.132.493  

        
107.220.274.666  

        
120.150.545.325  

        
127.890.305.236  

    
0,6719  

    
0,4901  

    
0,3474  

        
483.773.183.280  

        
483.271.261.150  

        
439.430.278.694  

        
305.364.560.705  

        
360.175.968.109  

        
410.369.422.399  

    
1,5842  

    
1,3418  

    
1,0708  

     
1.814.537.354.523  

     
1.870.815.438.091  

     
2.118.132.306.800  

     
3.390.835.762.307  

     
3.848.185.561.449  

     
4.171.994.244.591  

    
0,5351  

    
0,4862  

    
0,5077  

     
1.731.221.077.695  

     
1.678.796.791.720  

     
1.674.921.852.871  

        
669.461.310.484  

        
695.646.596.072  

        
658.714.932.968  

    
2,5860  

    
2,4133  

    
2,5427  

        
442.202.117.934  

        
534.787.535.126  

        
932.018.121.876  

     
1.203.819.560.786  

     
1.213.853.361.980  

     
1.131.229.161.026  

    
0,3673  

    
0,4406  

    
0,8239  

        
239.151.281.393  

        
283.731.887.459  

        
300.149.514.530  

        
545.944.370.757  

        
499.762.871.238  

        
463.387.925.750  

    
0,4381  

    
0,5677  

    
0,6477  

     
4.199.257.402.891  

     
5.034.486.488.719  

     
5.631.606.614.993  

     
7.160.248.908.120  

     
9.942.554.632.114  

   
10.621.125.569.214  

    
0,5865  

    
0,5064  

    
0,5302  

   
14.074.217.874.315  

   
16.754.337.385.933  

   
21.814.594.254.302  

   
24.462.607.305.888  

   
29.196.851.089.224  

   
30.286.897.950.250  

    
0,5753  

    
0,5738  

    
0,7203  

   
14.774.323.000.000  

   
16.255.398.000.000  

   
17.644.741.000.000  

   
14.297.927.000.000  

   
15.450.765.000.000  

   
16.644.276.000.000  

    
1,0333  

    
1,0521  

    
1,0601  

     
2.442.909.056.000  

     
2.801.378.185.000  

     
3.329.371.379.000  

     
3.623.348.540.000  

     
3.559.467.424.000  

     
3.575.915.015.000  

    
0,6742  

    
0,7870  

    
0,9311  

        
415.467.051.316  

        
465.103.754.344  

        
311.529.808.844  

     
7.388.384.883.957  

     
7.005.837.802.975  

     
7.188.503.626.528  

    
0,0562  

    
0,0664  

    
0,0433  

     
1.899.304.756.790  

     
2.240.819.998.834  

     
3.227.976.940.583  

     
7.792.913.029.035  

     
8.334.861.687.451  

     
9.414.918.798.240  

    
0,2437  

    
0,2688  

    
0,3429  

                                             



132 
 

 
 

2.015.425.854.520  2.450.909.735.506  2.814.731.509.951  1.025.842.512.510  1.127.856.429.161  918.280.747.509  1,9647  2,1731  3,0652  

     
6.782.581.912.231  

     
6.786.634.657.165  

     
7.699.882.620.129  

     
5.057.478.024.211  

     
6.310.550.327.246  

     
6.515.652.571.077  

    
1,3411  

    
1,0754  

    
1,1818  

     
7.777.471.474.711  

     
7.918.961.982.887  

     
8.125.125.125.100  

     
6.399.226.275.633  

     
6.163.555.560.013  

     
6.854.125.215.145  

    
1,2154  

    
1,2848  

    
1,1854  

        
675.649.658.921  

     
1.081.693.156.648  

     
1.292.022.707.779  

        
687.992.002.736  

        
786.930.567.158  

        
804.591.552.373  

    
0,9821  

    
1,3746  

    
1,6058  

         
98.838.157.454  

        
119.588.203.666  

        
265.462.000.000  

        
672.709.453.979  

        
681.891.747.861  

        
675.493.000.000  

    
0,1469  

    
0,1754  

    
0,3930  

        
247.197.419.367  

        
304.391.699.654  

        
272.660.250.727  

     
1.097.670.948.750  

     
1.098.164.523.621  

     
1.099.691.968.365  

    
0,2252  

    
0,2772  

    
0,2479  

        
590.413.630.191  

        
538.877.693.247  

        
488.790.826.773  

        
638.758.820.149  

        
703.837.060.697  

        
764.071.329.249  

    
0,9243  

    
0,7656  

    
0,6397  

        
559.139.315.183  

        
466.150.356.014  

        
454.440.028.598  

     
1.010.179.715.695  

     
1.033.311.672.197  

     
1.082.013.561.820  

    
0,5535  

    
0,4511  

    
0,4200  

        
478.485.384.788  

        
524.360.986.056  

        
597.490.070.576  

     
6.484.787.677.416  

     
6.676.500.397.347  

     
6.893.543.754.696  

    
0,0738  

    
0,0785  

    
0,0867  

     
3.578.037.749.000  

     
3.496.187.155.000  

     
3.847.899.580.000  

     
4.906.398.903.000  

     
4.976.495.533.000  

     
6.693.348.687.000  

    
0,7293  

    
0,7025  

    
0,5749  

     
5.095.107.624.314  

     
5.366.080.073.786  

     
5.731.263.365.834  

     
5.638.490.580.801  

     
5.900.240.238.562  

     
6.052.508.878.193  

    
0,9036  

    
0,9095  

    
0,9469  

         
50.977.838.582  

         
51.533.513.571  

         
53.548.512.654  

     
1.622.399.745.885  

     
1.608.857.361.123  

     
1.857.452.452.100  

    
0,0314  

    
0,0320  

    
0,0288  

     
1.410.462.000.000  

     
4.657.491.000.000  

     
1.695.594.000.000  

     
4.242.691.000.000  

     
7.720.736.000.000  

     
6.894.233.000.000  

    
0,3324  

    
0,6032  

    
0,2459  

   
23.528.544.000.000  

   
26.911.822.000.000  

   
24.336.392.000.000  

   
22.075.139.000.000  

   
29.860.294.000.000  

   
24.747.068.000.000  

    
1,0658  

    
0,9013  

    
0,9834  

     
7.944.774.284.719  

     
7.522.211.606.109  

     
8.397.680.558.019  

     
6.595.334.000.460  

     
7.077.457.731.242  

     
6.829.799.424.211  

    
1,2046  

    
1,0628  

    
1,2296  

     
2.897.296.559.011  

     
2.276.438.836.762  

     
1.776.589.738.461  

     
3.714.904.308.188  

     
4.551.607.678.081  

     
5.231.665.104.900  

    
0,7799  

    
0,5001  

    
0,3396  

        
601.509.496.000  

        
693.479.770.000  

        
783.095.982.000  

     
3.284.259.945.000  

     
4.670.189.629.000  

     
5.308.226.825.000  

    
0,1831  

    
0,1485  

    
0,1475  
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1.430.126.743.000  

     
1.874.477.930.000  

     
1.755.200.333.000  

     
2.502.402.530.000  

     
2.999.352.246.000  

     
3.438.762.407.000  

    
0,5715  

    
0,6250  

    
0,5104  

     
2.396.355.541.497  

     
3.046.007.262.472  

     
3.700.746.491.765  

     
6.013.913.000.878  

     
6.962.162.031.178  

     
7.924.440.371.212  

    
0,3985  

    
0,4375  

    
0,4670  

        
818.301.197.063  

     
1.236.499.805.113  

     
1.440.688.937.326  

     
2.973.682.066.250  

     
3.655.733.911.217  

     
6.115.016.463.186  

    
0,2752  

    
0,3382  

    
0,2356  

        
146.961.455.436  

        
228.898.177.174  

        
405.042.815.008  

     
4.118.021.927.682  

     
4.014.036.522.457  

     
3.847.663.658.030  

    
0,0357  

    
0,0570  

    
0,1053  

     
2.301.324.680.000  

     
3.652.525.537.000  

     
3.811.773.076.000  

     
2.285.244.690.000  

        
986.912.868.000  

     
1.232.152.528.000  

    
1,0070  

    
3,7010  

    
3,0936  

     
5.858.373.083.289  

     
7.559.823.781.195  

   
10.657.152.475.401  

     
2.991.460.782.967  

     
5.000.108.540.934  

     
5.818.568.010.883  

    
1,9584  

    
1,5119  

    
1,8316  

        
201.639.122.560  

        
170.214.821.823  

        
178.452.423.620  

        
329.529.518.376  

        
334.628.973.747  

        
385.465.245.212  

    
0,6119  

    
0,5087  

    
0,4630  

     
9.654.447.854.000  

   
10.567.227.711.000  

     
9.706.398.758.000  

   
11.019.693.800.000  

   
12.791.490.025.000  

   
15.311.681.466.000  

    
0,8761  

    
0,8261  

    
0,6339  

           
5.615.874.579  

         
42.614.232.845  

        
268.758.850.964  

        
161.873.846.519  

        
176.146.969.405  

        
629.209.176.674  

    
0,0347  

    
0,2419  

    
0,4271  

        
273.290.660.870  

        
225.499.951.528  

        
213.066.766.537  

     
1.828.463.127.984  

     
2.054.961.766.461  

     
2.313.423.014.628  

    
0,1495  

    
0,1097  

    
0,0921  

        
662.456.964.876  

        
813.259.529.314  

     
1.254.879.640.372  

     
2.766.286.712.873  

     
2.735.308.024.151  

     
2.725.969.594.506  

    
0,2395  

    
0,2973  

    
0,4603  

     
1.592.379.580.000  

     
1.472.489.392.000  

     
1.376.616.763.000  

     
4.121.902.291.000  

     
4.310.774.422.000  

     
4.396.211.432.000  

    
0,3863  

    
0,3416  

    
0,3131  

        
623.122.518.910  

        
643.807.670.857  

        
606.128.820.887  

     
2.475.866.647.011  

     
2.497.872.652.546  

     
2.552.513.564.173  

    
0,2517  

    
0,2577  

    
0,2375  

   
12.644.764.172.000  

   
13.308.969.928.000  

   
14.238.537.503.000  

     
8.165.555.485.000  

     
8.353.742.063.000  

     
9.060.704.565.000  

    
1,5485  

    
1,5932  

    
1,5715  

        
165.757.986.444  

        
180.826.802.445  

         
69.255.452.233  

     
1.052.265.190.069  

     
1.053.782.077.380  

     
1.053.023.773.609  

    
0,1575  

    
0,1716  

    
0,0658  

 

 



134 
 

 
 

Lampiran 5. Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan (X3) 

Asset Size 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

     
25.711.953.382.000  

     
28.790.116.014.000  

     
29.583.829.904.000  30,88 30,99 31,02 

     
20.186.130.682.000  

     
20.728.430.487.000  

     
20.890.925.564.000  30,64 30,66 30,67 

         
179.260.878.116  

         
179.035.974.052  

         
172.313.437.729  25,91 25,91 25,87 

         
789.137.743.984  

         
843.447.229.256  

         
849.799.701.092  27,39 27,46 27,47 

       
5.205.373.116.830  

       
5.719.000.999.540  

       
6.290.126.551.391  29,28 29,37 29,47 

       
2.400.682.388.179  

       
2.374.443.387.792  

       
2.333.636.785.839  28,51 28,50 28,48 

       
1.648.640.897.106  

       
1.748.640.897.106  

       
2.063.247.282.902  28,13 28,19 28,36 

         
785.095.652.150  

         
731.447.223.925  

         
763.537.440.280  27,39 27,32 27,36 

     
11.359.506.311.011  

     
14.977.041.120.833  

     
16.252.732.184.207  30,06 30,34 30,42 

     
38.536.825.180.203  

     
45.951.188.475.157  

     
52.101.492.204.552  31,28 31,46 31,58 

     
29.072.250.000.000  

     
31.706.163.000.000  

     
34.289.017.000.000  31,00 31,09 31,17 

       
6.066.257.596.000  

       
6.360.845.609.000  

       
6.905.286.394.000  29,43 29,48 29,56 

       
7.803.851.935.273  

       
7.470.941.557.319  

       
7.500.033.435.372  29,69 29,64 29,65 

       
9.692.217.785.825  

     
10.575.681.686.285  

     
12.642.895.738.823  29,90 29,99 30,17 

                     28,72 28,91 28,96 
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2.985.425.452.154  3.578.766.164.667  3.773.012.257.460  

     
11.840.059.936.442  

     
13.097.184.984.411  

     
14.215.535.191.206  30,10 30,20 30,29 

     
14.176.697.750.344  

     
14.082.517.542.900  

     
15.251.514.251.251  30,28 30,28 30,36 

       
1.363.641.661.657  

       
1.868.623.723.806  

       
2.096.614.260.152  27,94 28,26 28,37 

         
771.547.611.433  

         
801.479.951.527  

         
940.955.000.000  27,37 27,41 27,57 

       
1.344.868.368.117  

       
1.402.556.223.275  

       
1.372.352.219.092  27,93 27,97 27,95 

       
1.229.172.450.340  

       
1.242.714.753.944  

       
1.252.862.156.022  27,84 27,85 27,86 

       
1.569.319.030.878  

       
1.499.462.028.211  

       
1.536.453.590.418  28,08 28,04 28,06 

       
6.963.273.062.204  

       
7.200.861.383.403  

       
7.491.033.825.272  29,57 29,61 29,64 

       
9.484.436.652.000  

       
9.472.682.688.000  

     
10.541.248.267.000  29,88 29,88 29,99 

     
10.733.598.205.115  

     
11.266.320.312.348  

     
11.783.772.244.027  30,00 30,05 30,10 

       
1.673.377.584.467  

       
1.660.390.874.694  

       
1.875.264.874.526  28,15 28,14 28,26 

       
5.653.153.000.000  

     
12.378.227.000.000  

       
8.589.827.000.000  29,36 30,15 29,78 

     
45.603.683.000.000  

     
56.772.116.000.000  

     
49.083.460.000.000  31,45 31,67 31,52 

     
14.540.108.285.179  

     
14.599.669.337.351  

     
15.227.479.982.230  30,31 30,31 30,35 

       
6.612.200.867.199  

       
6.828.046.514.843  

       
7.008.254.843.361  29,52 29,55 29,58 

       
3.965.769.441.000  

       
5.363.669.399.000  

       
6.091.322.807.000  29,01 29,31 29,44 
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3.932.529.273.000  

       
4.873.830.176.000  

       
5.193.962.740.000  29,00 29,21 29,28 

       
8.410.268.542.375  

     
10.008.169.293.650  

     
11.625.186.862.977  29,76 29,93 30,08 

       
3.791.983.263.313  

       
4.892.233.716.330  

       
7.555.705.400.512  28,96 29,22 29,65 

       
4.264.983.383.118  

       
4.242.934.699.631  

       
4.252.706.473.038  29,08 29,08 29,08 

       
4.586.569.370.000  

       
4.639.438.405.000  

       
5.043.925.604.000  29,15 29,17 29,25 

       
8.849.833.866.256  

     
12.559.932.322.129  

     
16.475.720.486.284  29,81 30,16 30,43 

         
531.168.640.936  

         
504.843.795.570  

         
548.526.452.540  27,00 26,95 27,03 

     
20.674.141.654.000  

     
23.358.717.736.000  

     
25.018.080.224.000  30,66 30,78 30,85 

         
167.489.721.098  

         
218.761.202.250  

         
897.968.027.638  25,84 26,11 27,52 

       
2.101.753.788.854  

       
2.280.461.717.989  

       
2.526.489.781.165  28,37 28,46 28,56 

       
3.428.743.677.749  

       
3.548.567.553.465  

       
3.980.849.234.878  28,86 28,90 29,01 

       
5.714.281.871.000  

       
5.783.263.814.000  

       
5.772.828.195.000  29,37 29,39 29,38 

       
3.098.680.323.403  

       
3.141.680.323.403  

       
3.158.642.385.060  28,76 28,78 28,78 

     
20.810.319.657.000  

     
21.662.711.991.000  

     
23.299.242.068.000  30,67 30,71 30,78 

       
1.218.023.176.513  

       
1.234.608.879.825  

       
1.122.279.225.842  27,83 27,84 27,75 
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Lampiran 6. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Laba (X4) 

EAT Pertumbuhan Laba 

2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

    
1.116.763.447.000  

       
939.737.108.000  

    
1.882.581.400.000  

       
193.730.292.000  -0,1585 1,0033 -0,8971 

       
684.287.753.000  

       
510.243.279.000  

    
1.385.189.177.000  

       
970.586.600.000  -0,2543 1,7148 -0,2993 

          
1.204.642.974  

          
1.818.062.130  

        
13.212.381.915  

          
4.950.263.483  0,5092 6,2673 -0,6253 

        
38.425.125.124  

        
49.427.928.492  

        
53.529.632.889  

        
50.247.119.273  0,2863 0,0830 -0,0613 

       
211.935.909.297  

       
336.287.878.603  

       
483.387.486.933  

       
422.536.948.687  0,5867 0,4374 -0,1259 

        
76.628.133.977  

       
(77.981.341.628) 

       
(44.354.027.770) 

       
(45.682.595.609) -2,0177 -0,4312 0,0300 

       
125.161.261.200  

        
27.224.420.762  

       
(31.033.697.167) 

       
(79.203.069.270) -0,7825 -2,1399 1,5522 

       
(28.227.002.713) 

       
(28.948.289.175) 

       
(43.170.166.331) 

       
(36.654.139.664) 0,0256 0,4913 -0,1509 

        
61.673.665.333  

       
562.426.910.051  

       
468.559.181.741  

       
368.591.316.449  8,1194 -0,1669 -0,2134 

    
2.351.380.057.145  

    
2.037.537.680.130  

    
5.166.720.070.985  

    
1.701.817.694.927  -0,1335 1,5358 -0,6706 

    
1.740.300.000.000  

    
1.170.706.000.000  

    
1.018.529.000.000  

    
1.302.702.000.000  -0,3273 -0,1300 0,2790 

       
177.765.808.000  

       
191.876.068.000  

        
30.177.817.000  

        
13.121.021.000  0,0794 -0,8427 -0,5652 

    
1.368.208.235.334  

       
757.548.336.781  

       
657.119.635.819  

       
496.364.970.438  -0,4463 -0,1326 -0,2446 

       
670.949.496.747  

       
840.650.624.016  

       
648.646.197.979  

    
1.126.657.230.110  0,2529 -0,2284 0,7369 

                           0,1580 0,2272 2,2525 



138 
 

 
 

(48.578.548.512) (56.254.258.245) (69.033.208.868) (224.533.427.459) 

       
419.044.195.464  

       
297.350.554.988  

       
271.536.513.369  

       
194.106.659.340  -0,2904 -0,0868 -0,2852 

      
(254.854.524.500) 

      
(547.264.547.124) 

      
(269.805.546.504) 

      
(285.425.214.520) 1,1474 -0,5070 0,0579 

        
61.268.278.934  

        
65.470.178.568  

       
106.211.882.512  

        
16.095.009.620  0,0686 0,6223 -0,8485 

       
159.505.412.323  

       
276.909.152.732  

          
8.731.194.357  

          
5.908.000.000  0,7360 -0,9685 -0,3233 

          
4.980.106.484  

          
1.198.836.967  

             
430.230.026  

          
1.563.776.007  -0,7593 -0,6411 2,6347 

       
118.494.551.000  

        
86.914.558.516  

        
68.230.259.472  

        
61.443.212.441  -0,2665 -0,2150 -0,0995 

        
72.893.324.167  

        
46.995.769.773  

        
37.316.086.438  

        
50.425.199.916  -0,3553 -0,2060 0,3513 

       
211.003.762.000  

       
210.148.843.517  

       
188.500.432.096  

       
210.570.439.177  -0,0041 -0,1030 0,1171 

    
1.263.864.476.009  

    
1.017.849.186.000  

    
1.114.019.159.000  

    
1.049.745.761.000  -0,1947 0,0945 -0,0577 

       
331.442.663.161  

       
426.542.322.505  

       
149.840.578.536  

        
67.100.402.943  0,2869 -0,6487 -0,5522 

          
2.158.452.300  

          
3.139.928.220  

       
(13.394.679.065) 

       
(15.485.425.125) 0,4547 -5,2659 0,1561 

       
914.989.279.214  

       
539.796.000.000  

       
368.440.000.000  

    
2.220.722.000.000  -0,4101 -0,3174 5,0274 

    
1.024.120.634.260  

    
1.227.374.000.000  

       
856.984.000.000  

    
1.662.685.000.000  0,1985 -0,3018 0,9402 

       
873.420.195.958  

       
501.349.673.188  

       
614.773.608.046  

        
25.265.863.861  -0,4260 0,2262 -0,9589 

       
889.628.865.732  

    
1.199.373.747.588  

    
1.193.639.823.893  

    
1.018.559.536.819  0,3482 -0,0048 -0,1467 

       
114.653.502.000  

       
399.206.997.000  

       
293.064.581.000  

       
281.313.117.000  2,4819 -0,2659 -0,0401 
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239.982.607.000  

       
316.514.414.000  

       
551.010.785.000  

       
507.227.779.000  0,3189 0,7409 -0,0795 

        
14.493.618.346  

        
68.053.138.932  

       
(85.247.082.106) 

       
148.793.732.029  3,6954 -2,2527 -2,7454 

       
(42.149.191.610) 

       
(31.336.684.656) 

          
3.721.787.876  

       
(35.053.073.458) -0,2565 -1,1188 -10,4183 

       
239.079.513.577  

       
318.395.155.443  

       
(66.193.842.560) 

       
133.966.017.617  0,3318 -1,2079 -3,0238 

       
279.689.919.000  

       
725.619.401.000  

       
286.288.858.000  

       
214.534.304.000  1,5944 -0,6055 -0,2506 

       
300.328.587.759  

       
366.102.013.395  

       
459.642.836.413  

       
496.783.496.821  0,2190 0,2555 0,0808 

        
27.591.952.360  

        
22.919.928.181  

          
6.018.020.897  

          
5.245.215.245  -0,1693 -0,7374 -0,1284 

    
1.400.554.118.000  

    
1.780.254.981.000  

    
2.024.627.040.000  

    
2.826.936.213.000  0,2711 0,1373 0,3963 

         
(3.085.638.160) 

         
(6.713.147.549) 

        
14.519.780.720  

          
5.403.552.648  1,1756 -3,1629 -0,6278 

       
258.262.501.350  

       
260.009.476.018  

       
246.909.721.574  

       
267.384.570.823  0,0068 -0,0504 0,0829 

       
479.642.073.280  

        
61.152.185.891  

        
40.697.612.329  

             
102.088.999  -0,8725 -0,3345 -0,9975 

       
159.356.318.000  

       
335.899.666.000  

       
226.327.773.000  

       
192.257.900.000  1,1079 -0,3262 -0,1505 

        
75.239.795.002  

        
20.429.870.704  

        
19.737.381.645  

        
85.390.121.403  -0,7285 -0,0339 3,3263 

    
1.064.079.939.000  

       
605.050.858.000  

       
532.437.613.000  

       
690.623.630.000  -0,4314 -0,1200 0,2971 

          
1.880.505.508  

          
2.875.111.978  

          
1.276.478.284  

             
952.117.451  0,5289 -0,5560 -0,2541 
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Lampiran 7. Hasil Perhitungan Persistensi Laba (Z) 

EAT   Presistensi Laba 

2015 2016 2017 2018  2016 2017 2018 

     
1.116.763.447.000  

        
939.737.108.000  

     
1.882.581.400.000  

        
193.730.292.000  

     
0,747  

    
701.983.619.676,000  

    
1.406.288.305.800,000  

      
144.716.528.124,000  

        
684.287.753.000  

        
510.243.279.000  

     
1.385.189.177.000  

        
970.586.600.000  

     
0,747  

    
381.151.729.413,000  

    
1.034.736.315.219,000  

      
725.028.190.200,000  

           
1.204.642.974  

           
1.818.062.130  

         
13.212.381.915  

           
4.950.263.483  

     
0,747  

        
1.358.092.411,110  

          
9.869.649.290,505  

          
3.697.846.821,801  

         
38.425.125.124  

         
49.427.928.492  

         
53.529.632.889  

         
50.247.119.273  

     
0,747  

      
36.922.662.583,524  

        
39.986.635.768,083  

        
37.534.598.096,931  

        
211.935.909.297  

        
336.287.878.603  

        
483.387.486.933  

        
422.536.948.687  

     
0,747  

    
251.207.045.316,441  

      
361.090.452.738,951  

      
315.635.100.669,189  

         
76.628.133.977  

        
(77.981.341.628) 

        
(44.354.027.770) 

        
(45.682.595.609) 

     
0,747  

     
(58.252.062.196,116) 

       
(33.132.458.744,190) 

       
(34.124.898.919,923) 

        
125.161.261.200  

         
27.224.420.762  

        
(31.033.697.167) 

        
(79.203.069.270) 

     
0,747  

      
20.336.642.309,214  

       
(23.182.171.783,749) 

       
(59.164.692.744,690) 

        
(28.227.002.713) 

        
(28.948.289.175) 

        
(43.170.166.331) 

        
(36.654.139.664) 

     
0,747  

     
(21.624.372.013,725) 

       
(32.248.114.249,257) 

       
(27.380.642.329,008) 

         
61.673.665.333  

        
562.426.910.051  

        
468.559.181.741  

        
368.591.316.449  

     
0,747  

    
420.132.901.808,097  

      
350.013.708.760,527  

      
275.337.713.387,403  

     
2.351.380.057.145  

     
2.037.537.680.130  

     
5.166.720.070.985  

     
1.701.817.694.927  

     
0,747  

 
1.522.040.647.057,110  

    
3.859.539.893.025,790  

    
1.271.257.818.110,470  

     
1.740.300.000.000  

     
1.170.706.000.000  

     
1.018.529.000.000  

     
1.302.702.000.000  

     
0,747  

    
874.517.382.000,000  

      
760.841.163.000,000  

      
973.118.394.000,000  

        
177.765.808.000  

        
191.876.068.000  

         
30.177.817.000  

         
13.121.021.000  

     
0,747  

    
143.331.422.796,000  

        
22.542.829.299,000  

          
9.801.402.687,000  

     
1.368.208.235.334  

        
757.548.336.781  

        
657.119.635.819  

        
496.364.970.438  

     
0,747  

    
565.888.607.575,407  

      
490.868.367.956,793  

      
370.784.632.917,186  

        
670.949.496.747  

        
840.650.624.016  

        
648.646.197.979  

     
1.126.657.230.110  

     
0,747  

    
627.966.016.139,952  

      
484.538.709.890,313  

      
841.612.950.892,170  
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(48.578.548.512) (56.254.258.245) (69.033.208.868) (224.533.427.459) 0,747  (42.021.930.909,015) (51.567.807.024,396) (167.726.470.311,873) 

        
419.044.195.464  

        
297.350.554.988  

        
271.536.513.369  

        
194.106.659.340  

     
0,747  

    
222.120.864.576,036  

      
202.837.775.486,643  

      
144.997.674.526,980  

       
(254.854.524.500) 

       
(547.264.547.124) 

       
(269.805.546.504) 

       
(285.425.214.520) 

     
0,747  

   
(408.806.616.701,628) 

     
(201.544.743.238,488) 

     
(213.212.635.246,440) 

         
61.268.278.934  

         
65.470.178.568  

        
106.211.882.512  

         
16.095.009.620  

     
0,747  

      
48.906.223.390,296  

        
79.340.276.236,464  

        
12.022.972.186,140  

        
159.505.412.323  

        
276.909.152.732  

           
8.731.194.357  

           
5.908.000.000  

     
0,747  

    
206.851.137.090,804  

          
6.522.202.184,679  

          
4.413.276.000,000  

           
4.980.106.484  

           
1.198.836.967  

              
430.230.026  

           
1.563.776.007  

     
0,747            895.531.214,349  

             
321.381.829,422  

          
1.168.140.677,229  

        
118.494.551.000  

         
86.914.558.516  

         
68.230.259.472  

         
61.443.212.441  

     
0,747  

      
64.925.175.211,452  

        
50.968.003.825,584  

        
45.898.079.693,427  

         
72.893.324.167  

         
46.995.769.773  

         
37.316.086.438  

         
50.425.199.916  

     
0,747  

      
35.105.840.020,431  

        
27.875.116.569,186  

        
37.667.624.337,252  

        
211.003.762.000  

        
210.148.843.517  

        
188.500.432.096  

        
210.570.439.177  

     
0,747  

    
156.981.186.107,199  

      
140.809.822.775,712  

      
157.296.118.065,219  

     
1.263.864.476.009  

     
1.017.849.186.000  

     
1.114.019.159.000  

     
1.049.745.761.000  

     
0,747  

    
760.333.341.942,000  

      
832.172.311.773,000  

      
784.160.083.467,000  

        
331.442.663.161  

        
426.542.322.505  

        
149.840.578.536  

         
67.100.402.943  

     
0,747  

    
318.627.114.911,235  

      
111.930.912.166,392  

        
50.124.000.998,421  

           
2.158.452.300  

           
3.139.928.220  

        
(13.394.679.065) 

        
(15.485.425.125) 

     
0,747  

        
2.345.526.380,340  

       
(10.005.825.261,555) 

       
(11.567.612.568,375) 

        
914.989.279.214  

        
539.796.000.000  

        
368.440.000.000  

     
2.220.722.000.000  

     
0,747  

    
403.227.612.000,000  

      
275.224.680.000,000  

    
1.658.879.334.000,000  

     
1.024.120.634.260  

     
1.227.374.000.000  

        
856.984.000.000  

     
1.662.685.000.000  

     
0,747  

    
916.848.378.000,000  

      
640.167.048.000,000  

    
1.242.025.695.000,000  

        
873.420.195.958  

        
501.349.673.188  

        
614.773.608.046  

         
25.265.863.861  

     
0,747  

    
374.508.205.871,436  

      
459.235.885.210,362  

        
18.873.600.304,167  

        
889.628.865.732  

     
1.199.373.747.588  

     
1.193.639.823.893  

     
1.018.559.536.819  

     
0,747  

    
895.932.189.448,236  

      
891.648.948.448,071  

      
760.863.974.003,793  

        
114.653.502.000  

        
399.206.997.000  

        
293.064.581.000  

        
281.313.117.000  

     
0,747  

    
298.207.626.759,000  

      
218.919.242.007,000  

      
210.140.898.399,000  



142 
 

 
 

        
239.982.607.000  

        
316.514.414.000  

        
551.010.785.000  

        
507.227.779.000  

     
0,747  

    
236.436.267.258,000  

      
411.605.056.395,000  

      
378.899.150.913,000  

         
14.493.618.346  

         
68.053.138.932  

        
(85.247.082.106) 

        
148.793.732.029  

     
0,747  

      
50.835.694.782,204  

       
(63.679.570.333,182) 

      
111.148.917.825,663  

        
(42.149.191.610) 

        
(31.336.684.656) 

           
3.721.787.876  

        
(35.053.073.458) 

     
0,747  

     
(23.408.503.438,032) 

          
2.780.175.543,372  

       
(26.184.645.873,126) 

        
239.079.513.577  

        
318.395.155.443  

        
(66.193.842.560) 

        
133.966.017.617  

     
0,747  

    
237.841.181.115,921  

       
(49.446.800.392,320) 

      
100.072.615.159,899  

        
279.689.919.000  

        
725.619.401.000  

        
286.288.858.000  

        
214.534.304.000  

     
0,747  

    
542.037.692.547,000  

      
213.857.776.926,000  

      
160.257.125.088,000  

        
300.328.587.759  

        
366.102.013.395  

        
459.642.836.413  

        
496.783.496.821  

     
0,747  

    
273.478.204.006,065  

      
343.353.198.800,511  

      
371.097.272.125,287  

         
27.591.952.360  

         
22.919.928.181  

           
6.018.020.897  

           
5.245.215.245  

     
0,747  

      
17.121.186.351,207  

          
4.495.461.610,059  

          
3.918.175.788,015  

     
1.400.554.118.000  

     
1.780.254.981.000  

     
2.024.627.040.000  

     
2.826.936.213.000  

     
0,747  

 
1.329.850.470.807,000  

    
1.512.396.398.880,000  

    
2.111.721.351.111,000  

          
(3.085.638.160) 

          
(6.713.147.549) 

         
14.519.780.720  

           
5.403.552.648  

     
0,747  

       
(5.014.721.219,103) 

        
10.846.276.197,840  

          
4.036.453.828,056  

        
258.262.501.350  

        
260.009.476.018  

        
246.909.721.574  

        
267.384.570.823  

     
0,747  

    
194.227.078.585,446  

      
184.441.562.015,778  

      
199.736.274.404,781  

        
479.642.073.280  

         
61.152.185.891  

         
40.697.612.329  

              
102.088.999  

     
0,747  

      
45.680.682.860,577  

        
30.401.116.409,763  

              
76.260.482,253  

        
159.356.318.000  

        
335.899.666.000  

        
226.327.773.000  

        
192.257.900.000  

     
0,747  

    
250.917.050.502,000  

      
169.066.846.431,000  

      
143.616.651.300,000  

         
75.239.795.002  

         
20.429.870.704  

         
19.737.381.645  

         
85.390.121.403  

     
0,747  

      
15.261.113.415,888  

        
14.743.824.088,815  

        
63.786.420.688,041  

     
1.064.079.939.000  

        
605.050.858.000  

        
532.437.613.000  

        
690.623.630.000  

     
0,747  

    
451.972.990.926,000  

      
397.730.896.911,000  

      
515.895.851.610,000  

           
1.880.505.508  

           
2.875.111.978  

           
1.276.478.284  

              
952.117.451  

     
0,747  

        
2.147.708.647,566  

             
953.529.278,148  

             
711.231.735,897  
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Lampiran 6. Hasil Perhitungan Kualitas Laba (Y) 

CFO Laba bersih Kualitas Laba 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

     
(523.713.385.000) 

     
(738.623.663.000) 

     
(932.169.634.000) 

        
961.076.999.000  

     
1.882.581.400.000  

        
248.210.474.000  -0,5449 -0,3923 -3,7556 

   
1.482.024.047.000  

   
1.825.950.802.000  1.369.684.549.000  

        
520.649.362.000  

     
1.377.949.750.000  

        
978.665.528.000  2,8465 1,3251 1,3995 

         
1.348.078.853  

        
12.883.806.609   3.924.952.820  

           
1.798.314.370  

          
12.930.270.663  

           
7.741.759.914  0,7496 0,9964 0,5070 

        
88.852.869.393  

        
(7.946.868.153) 9.534.368.701  

          
49.759.771.037  

          
54.801.407.402  

          
50.193.454.290  1,7856 -0,1450 0,1900 

      
291.552.350.599  

      
702.187.271.150  71.924.605.563  

        
338.312.377.520  

        
481.720.076.387  

        
420.291.318.452  0,8618 1,4577 0,1711 

     
(323.968.983.270) 

     
(140.994.069.753) 

       
(19.377.331.909) 

         
(80.286.056.164) 

         
(42.388.989.135) 

         
(42.478.162.682) 4,0352 3,3262 0,4562 

        
24.140.681.877    6.003.706.227  102.519.013.017  

          
27.308.939.350  

         
(20.562.731.038) 

         
(82.528.200.954) 0,8840 -0,2920 -1,2422 

           
(450.311.005) 

        
34.028.240.719  

           
(589.805.882) 

         
(26.813.170.783) 

         
(46.181.960.770) 

         
(36.642.251.945) 0,0168 -0,7368 0,0161 

     
(460.378.191.902) 

     
(451.061.312.047) 

     
(815.645.578.099) 

        
562.230.562.000  

        
466.871.374.097  

        
376.063.389.204  -0,8188 -0,9661 -2,1689 

     
(264.246.326.033) 

   
4.647.444.612.879  

   
1.616.680.418.950  

     
2.018.142.293.142  

     
5.097.010.578.160  

     
1.443.967.362.364  -0,1309 0,9118 1,1196 

        
41.055.000.000  

      
472.142.000.000  

   
1.043.561.000.000  

     
1.143.006.000.000  

        
966.452.000.000  

     
1.326.395.000.000  0,0359 0,4885 0,7868 

      
179.530.958.000  

     
(102.681.989.000) 

     
(110.537.856.000) 

        
192.211.614.000  

          
31.058.904.000  

          
16.448.459.000  0,9340 -3,3060 -6,7203 

      
698.272.546.656  

      
755.193.226.091  

      
340.732.528.431  

        
757.966.240.055  

        
653.712.307.668  

        
496.324.615.703  0,9212 1,1552 0,6865 

     
(247.404.129.615) 

      
487.352.295.369  

   
1.360.975.866.626  

        
835.889.569.058  

        
637.067.860.291  

     
1.137.475.180.472  -0,2960 0,7650 1,1965 

                       4.070.543.070                           1,2720 1,0736 -0,0194 
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(66.584.758.254) (77.580.105.454) (52.345.125.412) (72.261.173.404) (209.534.100.984) 

     
(926.263.876.320) 

     
(535.638.578.919) 

       
(28.405.333.968) 

        
292.729.179.325  

        
272.287.599.941  

        
212.504.509.510  -3,1642 -1,9672 -0,1337 

     
(444.344.330.131) 

     
(340.684.111.969) 

     
(321.525.125.421) 

       
(472.817.019.487) 

       
(253.258.801.531) 

        
245.285.424.520  0,9398 1,3452 -1,3108 

       
(96.403.627.594) 

     
(190.702.680.530) 

     
(199.100.240.113) 

          
65.756.118.197  

        
105.638.564.422  

          
17.660.985.215  -1,4661 -1,8052 -11,2735 

        
96.951.659.627  

        
12.182.400.866  

        
32.020.000.000  

        
277.213.933.942  

         
(32.262.241.143) 

           
6.747.000.000  0,3497 -0,3776 4,7458 

       
(29.361.404.834) 

       
(80.194.620.091) 

        
43.732.373.077  

           
1.110.491.027  

              
493.574.871  

           
1.527.444.744  -26,4400 

-
162,4771 28,6311 

       
(34.502.194.392)          1.877.319.620           7.853.305.718  

          
85.839.474.168  

          
67.591.690.548  

          
61.858.876.552  -0,4019 0,0278 0,1270 

        
29.372.761.909           9.839.392.831  

        
11.716.163.726  

          
53.737.224.861  

          
35.701.272.512  

          
52.978.544.959  0,5466 0,2756 0,2211 

     
(107.982.102.731) 

     
(146.717.219.807) 

     
(145.615.316.186) 

        
210.038.384.736  

        
188.463.044.931  

        
214.092.032.349  -0,5141 -0,7785 -0,6802 

      
474.994.594.000  

      
587.559.175.000  

   
1.021.941.321.000  

     
1.014.232.173.000  

     
1.117.126.108.000  

     
1.054.538.394.000  0,4683 0,5260 0,9691 

      
543.679.827.246  

      
629.665.039.483  

      
132.870.560.545  

        
416.061.311.203  

        
135.353.256.019  

        
115.286.125.452  1,3067 4,6520 1,1525 

       
(27.309.679.584) 

       
(12.277.002.342) 

       
(13.528.545.256) 

           
3.392.671.256  

         
(13.692.384.762) 

         
(14.587.515.245) -8,0496 0,8966 0,9274 

      
262.667.000.000  

  
(3.427.301.000.000) 

     
(475.306.000.000) 

        
607.396.000.000  

        
370.297.000.000  

     
2.214.426.000.000  0,4324 -9,2555 -0,2146 

     
(408.633.000.000) 

  
(4.507.226.000.000) 

  
(3.409.355.000.000) 

     
1.636.156.000.000  

     
1.858.325.000.000  

     
1.541.781.000.000  -0,2498 -2,4254 -2,2113 

      
684.332.168.821  

      
685.294.026.813  

     
(681.019.252.601) 

        
501.679.359.486  

        
596.924.704.158  

          
20.036.984.233  1,3641 1,1480 -33,9881 

      
827.687.677.023  

      
494.278.964.207  

      
773.917.401.605  

     
1.191.768.267.588  

     
1.186.583.955.893  

     
1.029.941.012.819  0,6945 0,4166 0,7514 

        
80.351.957.000  

       
(15.754.298.000) 

      
136.242.936.000  

        
399.202.211.000  

        
292.082.689.000  

        
281.176.297.000  0,2013 -0,0539 0,4845 
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307.215.874.000  

      
212.558.818.000  

      
526.456.489.000  

        
309.279.940.000  

        
537.521.885.000  

        
511.352.185.000  0,9933 0,3954 1,0295 

      
564.551.783.134  

     
(115.543.458.873) 

      
125.572.984.942  

          
68.020.961.307  

         
(84.893.265.309) 

        
148.307.842.375  8,2997 1,3610 0,8467 

         
3.591.508.994  

        
35.951.278.367  

        
(1.042.474.711) 

         
(30.257.905.401) 

           
2.974.839.955  

         
(35.183.400.198) -0,1187 12,0851 0,0296 

     
(152.236.438.485) 

       
(18.535.832.491) 

       
(57.788.551.637) 

        
315.417.220.496  

         
(65.349.410.075) 

        
144.577.610.420  -0,4827 0,2836 -0,3997 

      
570.054.525.000  

      
452.413.654.000  

      
568.046.732.000  

        
731.181.507.000  

        
279.686.697.000  

        
225.933.553.000  0,7796 1,6176 2,5142 

     
(185.007.725.446) 

        
67.549.078.307  

        
77.920.829.002  

        
388.907.713.317  

        
499.655.987.671  

        
604.770.296.377  -0,4757 0,1352 0,1288 

       
(32.080.933.840) 

        
55.237.701.512  

        
58.452.452.542  

          
22.852.883.834  

           
6.088.135.371  

           
5.154.254.252  -1,4038 9,0730 11,3406 

   
1.324.703.811.000  

   
2.258.239.457.000  

   
2.364.842.640.000  

     
1.776.412.002.000  

     
2.002.490.448.000  

     
2.851.348.911.000  0,7457 1,1277 0,8294 

         
3.724.831.739  

        
15.328.618.391  

        
49.576.999.283  

          
(6.468.179.715) 

          
14.073.122.886  

           
5.782.475.696  -0,5759 1,0892 8,5737 

      
254.793.917.041  

      
254.500.875.679  

      
256.245.052.520  

        
258.948.179.433  

        
248.246.602.835  

        
269.384.570.823  0,9840 1,0252 0,9512 

     
(108.618.203.782) 

       
(74.589.495.391) 

     
(129.553.224.774) 

          
60.746.115.712  

          
41.945.895.680  

           
1.044.499.360  -1,7881 -1,7782 

-
124,0338 

      
433.567.964.000  

      
389.632.487.000  

      
341.338.656.000  

        
335.066.370.000  

        
221.315.168.000  

        
202.437.012.000  1,2940 1,7605 1,6861 

       
(46.840.870.762) 

        
15.842.268.138  

        
(1.723.550.987) 

          
20.894.687.547  

          
17.501.005.535  

          
85.903.072.895  -2,2418 0,9052 -0,0201 

        
34.709.390.000  

     
(370.350.666.000) 

     
(119.021.218.000) 

        
595.879.214.000  

        
509.451.941.000  

        
707.801.637.000  0,0582 -0,7270 -0,1682 

        
33.788.504.817  

        
18.048.610.683  

        
(5.250.051.228) 

           
3.172.446.581  

           
1.107.700.911  

           
1.130.218.942  10,6506 16,2938 -4,6452 
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Lampiran 7. Hasil Output IBM SPSS Statistics 24 

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 121 -,0595 ,3589 ,046325 ,0567551 

Leverage 121 ,0288 3,7010 ,801597 ,7031287 

Size 121 25,87 31,67 29,3319 1,25400 

Pertumbuhan Laba 121 -10,4183 8,1194 -,022936 1,7312145 

Kualitas Laba 121 -8,0496 4,7458 ,157398 1,7258808 

Presistensi Laba 
121 -408806616702 3859539893026 349926021622,

44 

538146193855,

279 

Valid N (listwise) 121     

 

b. Distribusi Frekuensi Kualitas Laba 

 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

-8,0496 – (-5,490512) Sangat Rendah 2 1,66% 

-5,490513 – (-2,931424) Rendah 4 3,31% 

-2,931425 – (-0,372336) Cukup 34 28,10% 

-0,372337 – 2,186752 Tinggi 75 61,99% 

2,186753 – 4,74584 Sangat Tinggi 6 4,96% 

Total 121 100% 

 

c. Distribusi Frekuensi Profitabilitas 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

-0,0595 – 0,02418 Sangat Rendah 2 1,66% 

0,02419 – 0,10786 Rendah 6 4,96% 

0,10787 – 0,19154 Cukup 3 2,47% 

0,19155 – 0,27522 Tinggi 52 42,98% 

0,27523 - 0,3589 Sangat Tinggi 58 47,94% 

Total 121 100% 

 

d. Distribusi Frekuensi Leverage 
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Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

0,0288 – 0,76324 Sangat Rendah 11 9,10% 

0,76325 – 1,49768 Rendah 9 7,44% 

1,49769 – 2,23212 Cukup 5 4,14% 

2,23213 – 2,96656 Tinggi 14 11,58% 

2,96657 – 3,7010 Sangat Tinggi 82 67,77% 

Total 121 100% 

 

e. Distribusi Frekuensi Ukuran Perusahaan 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

25,84 - 27,78 Kecil 19 15,72% 

27,79 – 29,73 Menengah 1 0,10 

29,74 – 31,67 Besar 101 83,48% 

Total 121 100% 

 

f. Distribusi Frekuensi Pertumbuhan laba 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

-10,4183 – (-6,71076) Sangat Rendah 2 1,66% 

-6,71077 – (-3,00322) Rendah 2 1,66% 

-3,00323 – 0,70432 Cukup 67 55,38% 

0,70433 – 4,41186 Tinggi 26 21,49% 

4,41187 – 8,1194 Sangat Tinggi 24 19,84% 

Total 121 100% 

 

g. Distribusi Frekuensi Persistensi Laba 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

-408.806.616.701,628 

- 444862685243,8556 
Sangat Rendah 9 7,44% 

444862685243,8556- 

1298531987189,339 
Rendah 18 14,88% 

1298531987189,339-

2152201289134,823 
Cukup 2 1,66% 

2152201289134,823-

3005870591080,306 
Tinggi 19 15,71% 

3005870591080,306- Sangat Tinggi 73 60,34% 
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3859539893025,79 

Total 121 100% 

 

 

h. Hasil Uji Normalitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

121

-.0484670

1.18336528

.056

.055

-.056

.621

.835

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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i. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,251 1,622  ,772 ,442   

ROA -2,679 1,860 -,200 -1,441 ,152 ,378 2,644 

DER ,171 ,102 ,159 1,673 ,097 ,813 1,230 

Ln ,100 ,117 ,166 ,855 ,394 ,194 .5,142 

ΔYit ,009 ,041 ,020 ,220 ,826 ,867 1,167 

Eit -,064 ,051 -,284 -1,255 ,212 ,143 6,988 

a. Dependent Variable: Y 

 

j. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 1,251 1,622  ,772 ,442 

ROA -2,679 1,860 -,200 -1,441 ,152 

DER ,171 ,102 ,159 1,673 ,097 

SIZE ,100 ,117 ,166 ,855 ,394 

PL ,009 ,041 ,020 ,220 ,826 

LN_persistensi 

laba 

-,064 ,051 -,284 -1,255 ,212 

 

k. Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .599ª .359 .313 1.4305829 2.188 

 

 

 

l. Hasil Uji Regresi Moderasi MRA 

m. Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 36,106 7,348  4,914 ,000 

ROA -21,646 5,311 -,712 -4,076 ,000 

DER 8,130 4,514 3,312 1,801 ,074 

SIZE -2,401 ,408 -1,744 -5,885 ,000 

Growth -1,682 1,231 -1,687 -1,366 ,175 

ROA_PL ,272 ,081 ,480 3,363 ,001 

 DER_PL -,152 ,088 -3,204 -1,726 ,087 

 SIZE_PL ,023 ,004 2,021 6,181 ,000 

 Growth_PL ,030 ,025 1,495 1,206 ,230 

a. Dependent Variable: LNu2t 
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m. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,599
 a
 ,359 ,313 1,4305829 

 

 


