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Laba yang akan datang mempunyai pengaruh yang besar dalam 
pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu 
perusahaan. Prediksi mengenai laba yang akan datang akan membantu pihak yang 
berkepentingan untuk menilai suatu perusahaan, apakah perusahaan dalam kondisi 
yang baik atau tidak. Sistem akrual, yang menghasilkan angka laba, tergantung 
pada tangguhan, alokasi dan penilaian yang ketiganya mengandung unsur 
subyektifitas yang tinggi daripada yang terdapat pada arus kas operasi. 
Disebabkan hal itu, para analis sering menghubungkan arus kas operasi dengan 
laba sebagai pembanding kualitas laba. Selisih yang besar antara laba akuntansi 
dan laba fiskal diduga menjadi indikasi kualitas laba yang rendah. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Secara parsial, apakah persistensi 
laba, arus kas dan akrual berpengaruh terhadap laba yang akan datang dengan 
book-tax differences sebagai variabel moderasi. (2) Secara simultan, apakah 
persistensi laba, arus kas dan akrual berpengaruh terhadap laba yang akan datang 
dengan book-tax differences sebagai variabel moderasi? 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI tahun 2006-2009. Sampel penelitian diambil dengan teknik puposive 
sampling yang berjumlah 65 perusahaan. Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah Persistensi Laba, Arus Kas dan Akrual, variabel dependennya adalah 
Laba Yang Akan Datang, dan variabel moderasi adalah Book-Tax Differences. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa Book-Tax Differences merupakan 
variabel moderasi yang memperlemah pengaruh Persistensi Laba dan Akrual 
terhadap Laba Yang Akan Datang. Secara parsial variabel Persistensi Laba 
dengan Large Book-Tax Differences berpengaruh signifikan terhadap Laba Yang 
Akan Datang, Persistensi Laba dengan Small Book-Tax Differences berpengaruh 
signifikan terhadap Laba Yang Akan Datang, Akrual dengan Large Book-Tax 
Differences  maupun dengan Small Book-Tax Differences tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Laba Yang Akan Datang. Secara simultan Persistensi Laba, 
dan Akrual berpengaruh signifikan terhadap Laba Yang Akan Datang dengan 
Book-Tax Differences sebagai pemoderasi. Koefisien determinasi menunjukkan 
bahwa secara bersama-sama Persistensi Laba dan Akrual dengan moderasi Book-



 

 

Tax Differences memberikan sumbangan terhadap Laba Yang Akan Datang 
sebesar 86,4% dan selebihnya 13,6% dipengaruhi faktor lain diluar model 
penelitian ini.  
 


