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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Agensi 

Teori agensi mendukung dalam penelitian ini yang berpendapat 

bahwa tiap-tiap individu ingin bertindak berdasarkan keinginan yang 

menguntungkan mereka sendiri. Prinsipal sebagai pemilik saham seolah 

hanya memikirkan hasil dari keuntungan yang berlipat dari investasi mereka 

didalam perusahaan. Sementara agen dibayar untuk menyelesaikan dan 

mengelola sebuah perusahaan. 

Hubungan agensi ini memotivasi setiap individu untuk memperoleh 

sasaran yang harmonis, dan menjaga kepentingan masing-masing antara agen 

dan prinsipal. Hubungan keagenan ini merupakan hubungan timbal balik 

dalam mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing pihak yang secara 

eksplisit dan sadar memasukkan beberapa penekanan seperti (Paulus, 2012):  

1. Kebutuhan principal akan memberikan kepercayaan kepada manajer 

dengan imbalan atau kompensasi keuangan. 

2. Budaya organisasi yang berlaku dalam perusahaan  

3. Faktor luar seperti karakteristik industri, pesaing, praktek kompensasi, 

pasar tenaga kerja, manajerial dan isu-isu ilegal. 

Strategi yang dijalankan perusahaan dalam memenangkan kompetisi 

global. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik tersebut maka ada 

beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya: (Paulus, 2012) 
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1. Penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi 

yang terbaik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk 

posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. 

2. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan 

tertentu dengan adil dan terbuka. 

3. Akuntabilitas dan transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar 

memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang 

dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa 

kompromi. 

Perbedaan tujuan dan preferensi risiko antara agen dan prinsipal akan 

timbul jika principal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agent. 

Karena principal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja 

agent, principal tidak dapat memastikan bagaimana usaha agent memberikan 

kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi yang demikian disebut sebagai 

asimetri informasi yang merupakan terdapat kesenjangan informasi antara 

agent dan principal dimana agent mempunyai informasi yang lebih mengenai 

perusahaan dibandingkan principal. 

Terdapat dua macam asimetri informasi yang ditimbulkan dari teori 

keagenan yaitu (Rahmawati, 2012: 3-4): 

a. Adverse Selection  

Adverse Selection adalah jenis informasi dimana satu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi 

usaha, atau transaksi usaha potensial, memiliki informasi lebih atas pihak-
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pihak lain. Adverse Selection terjadi karena beberapa orang, seperti 

manajer perusahaan dan pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui 

kondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan daripada para investor 

luar. 

b. Moral Hazard 

Moral Hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu 

pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu 

usaha potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam penyelesaian 

transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Masalah 

asimetri kedua (moral hazard) terjadi karena adanya pemisahan pemilikan 

dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan 

perusahaan. 

 

2.2 Teori Sinyal (signalling theory) 

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. 

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri 

informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui 

lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak 

luar. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah 

untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri 

informasi adalah dengan memberikan sinyal dengan pihak luar salah satunya 
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berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi 

ketidak pastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang. (Wahyu, 

2007:209). 

 

2.3 Kualitas Laba 

Terdapat tiga definisi laba dengan sudut pandang yang berbeda-beda 

yaitu (Harahap, 2012:245): 

1. Committee on Terminology mendefinisikan laba sebagai jumlah yang 

berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian 

dari penghasilan operasi. 

2. Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement mengartikan laba 

(rugi) sebagai kelebihan (defisit) penghasilan diatas biaya selama satu 

periode akuntansi. 

3. Financial Accounting Standard Board (FASB) Statement mendefinisikan 

accounting income atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam ekuitas 

(net asset) dari suatu entity selama satu periode tertentu yang diakibatkan 

oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan dari pemilik. 

Dalam income termasuk seluruh perubahan dalam ekuitas selain dari 

pemilik dan pembayaran kepada pemilik. 

Kualitas laba atau lebih umum kualitas pelaporan keuangan merupakan 

bagian dari pihak yang menggunakan laporan finansial untuk tujuan 

pembuatan kontrak dan pembuatan keputusan investasi. Semakin baik kualitas 

laba akan semakin maksimal kemanfaatan tujuan pembuatan keputusan 

(Bandi, 2007:9). 
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Para pemakai laporan keuangan berbeda dalam pandangan mereka 

berkenaan dengan arti “kualitas laba”. 

1. Beberapa pemakai menghubungkan kualitas laba dengan konservatisme 

akuntansi, dengan beragumen bahwa kualitas laba yang ditentukan secara 

konservatif adalah lebih tinggi sebab laba tersebut lebih kecil 

kemungkinannya untuk menunjukkan pelaporan terlalu besar dalam arti 

pengembangan masa yang akan datang. 

2. Pemakai lainnya menggambarkan laba laporan sebagai yang memiliki 

kualitas tinggi jika laba secara akurat merefleksikan peristiwa dan kondisi 

yang mendasari. 

3. Interpretasi ketiga tentang kualitas laba fokus pada persistensi, yang 

menyarankan bahwa laba merupakan bagian dari kualitas tinggi, jika 

mereka diharapkan akan terjadi lagi (expected to re recur). 

4. Interpretasi keempat tentang kualitas laba menjeneralisasi pandangan 

persistensi dan menghubungkan kualitas laba dengan prediktabilitas laba. 

5. Mikhail, Walter, and Willis (MWW, 2003) dalam Bandi (2007:11) 

menawarkan interpretasi kelima: laba kualitas tinggi memudahkan secara 

khusus, MWW mengukur kualitas laba sebagai adjusted R kuadrat dari 

regresi arus kas mendatang pada laba sekarang. 

Menurut Libby et al (2008:667) terdapat empat potensi penyebab 

kualitas laba: 

1. Siklus umur hidup perusahaan (pertumbuhan atau penurunan dalam 

penjualan) 
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2. Musiman 

3. Perubahan dalam pengakuan penerimaan dan pengeluaran. 

4. Perubahan dalam pengelolaan asset dan kewajiban operasional. 

5. Pengelolaan yang tidak efisien akan meningkatakan aset operasi dan 

menurunkan kewajiban, mengurangi arus kas dan rasio kualitas laba. 

Semakin efisien pengelolaan asset dan kewajiban, untuk memperpendek 

jangka waktu pembayaran, akan menghasilkan efek yang sebaliknya. 

Terdapat 3 faktor penentu kualitas laba dan beberapa contoh penilaian 

yaitu (Subramanyam dan Wild, 2014:144-145): 

a. Prinsip Akuntansi  

Salah satu penentu kualitas laba adalah kebebasan manajemen dalam 

memilih prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kebebasan ini dapat 

bersifat agresif (optimis) dan konservatif. Kualitas laba yang ditentukan 

secara konservatif dianggap lebih tinggi karena kemungkinan kinerja kini 

lebih kecil dan perkiraan kinerja masa depan dinyatakan terlalu tinggi 

dibandingkan dengan laba yang ditentukan secara lebih agresif. 

b. Aplikasi akuntansi 

Penentu kualitas laba lainnya adalah kebebasan manajemen dalam 

menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Manajemen memiliki 

kebebasan terhadap jumlah laba yang dilaporkan melalui aplikasi prinsip 

akuntansi untuk menentukan pendapatan dan beban. 

c. Risiko usaha 

Penentu kualitas laba yang ketiga adalah hubungan antara laba dan 

risiko usaha. Hal ini mencakup dampak siklus dan kekuatan usaha lain 
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terhadap tingkat, stabilitas, sumber, dan variabilitas laba. Laporan 

keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manajer atau pimpinan 

perusahaan atas pengelola perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu 

pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), 

kreditor (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang 

berkepentingan lainnya (Rahardjo, 2007:53). 

International Financial Reporting Standard (IFRS) Framework 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi banyak pemakai ketika 

membuat keputusan ekonomi. Pemakai akan mengevaluasi laporan 

keuangan untuk membuat keputusan seperti apakah akan melakukan 

investasi tambahan kedalam entitas, menyediakan kredit dan pembiayaan, 

atau menilai kinerja manajemen (Harrison et al, 2012:8). 

Kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik 

kualitatif informasi akuntansi yang dimiliki oleh laporan keuangan. 

Adapun karakteristik kualitatif informasi akuntansi yaitu bisa dipahami, 

barmanfaat untuk pengambilan keputusan, relevan, nilai prediksi dan 

umpan balik, tepat waktu, reliabilitas, bisa diverifikasi, representative, 

kenetralan, konsistensi dan bisa diperbandingkan, batasan terhadap hirarki 

informasi dan material (Hanafi, 2009:33-37). 
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Laba yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan yang memiliki karakteristik kualitatif. 

International Financial Reporting Standard (IFRS) Framework 

menggunakan istilah karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) 

untuk menggambarkan atribut yang membuat informasi yang tersedia 

dalam laporan keuangan bermanfaat bagi pemakai. Keempat karakteristik 

kualitatif yang utama yaitu (Harrison et al, 2012:9-10): 

a. Dapat dipahami 

Dapat dipahami berarti bahwa informasi akuntansi harus cukup 

transparan sehingga masuk akal akan dapat diterima bagi pemakai 

informasi. Kerangka kerja konseptual mengasumsikan bahwa pemakai 

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bisnis, aktivitas 

ekonomi dan akuntansi, serta bersedia mempelajari informasi dengan 

tekun. Informasi harus jelas agar dapat dipahami bagi pemakai 

informasi. 

b. Relevansi 

Agar informasi menjadi relevan, informasi harus mampu 

menyajikan perbedaan bagi pembuat keputusan, yang memiliki nilai 

prediktif atau umpan balik. Informasi harus dapat melihat peristiwa 

dimasa lalu, masa kini dan memprediksi peristiwa dimasa depan. 

c. Reliabilitas 

Setiap informasi yang tidak dapat diandalkan jarang ada yang 

bermanfaat. Secara umum, informasi dianggap dapat diandalkan jika 
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lengkap, bebas dari kesalahan atau bias material, terpercaya, dan dapat 

diharapkan untuk perepresentasikan secara wajar. 

d. Komparabilitas 

Para pemakai biasanya membandingkan laporan keuangan 

entitas selama suatu periode waktu untuk mengidentifikasi tren dalam 

posisi dan kinerja keuangan. Jadi, sangatlah penting bahwa dasar 

penyusunan dan penyajian harus tetap dapat dibandingkan sepanjang 

waktu. 

Dalam hal ini, peran profesi akuntan dipertaruhkan dalam 

mencapai kualitas laba dikarenakan kualitas laba menjadi perhatian utama 

bagi pengguna laporan keuangan dengan tujuan investasi. Perusahaan 

harus memiliki informasi yang berkualitas mengenai laba perusahaan. 

Laba yang berkualitas akan memberikan sinyal yang buruk bagi pihak-

pihak yang berkaitan sehingga akan menimbulkan dampak dari kesalahan 

dalam pengambilan keputusan. Salah satu indikator yang menjadi dasar 

pengambilan keputusan investasi adalah melalui laba. Apabila kualitas 

laba yang disajikan perusahaan tidak dapat diandalkan, para pengguna 

laporan keuangan tidak akan percaya lagi pada profesi akuntansi. Oleh 

karena itu berbagai upaya dilakukan agar memperoleh kualitas laba yang 

tinggi. 

2.4 Bentuk- Bentuk Manajemen Laba  

Bentuk-bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh Scott (2003: 

383) yaitu: 
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1. Taking a bath  

Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi 

tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian 

direks. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode 

yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi 

yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada 

periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun tidak menguntungkan. 

2. Income minimization 

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik 

atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat 

perusahaan memperoleh aktiva pajak tangguhan  yang tinggi dengan 

tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. 

3. Income maximization  

Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih 

besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk mengindari 

pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (debt convenant).  

4. Income smooting 

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend 

pertumbuhan laba yang stabil dari pada menunjukkan perubahan laba yang 

meningkat atau menurun secara drastis. 

5. Timing revenue dan Expenses Recognation 

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang 

berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature 

atas pendapatan. 
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2.5  Motivasi Manajemen Laba 

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk 

menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan 

keuangan, yaitu : 

1. Rencana bonus(Bonusplan hypothesis) 

 Rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat 

laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas 

bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak 

hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga 

memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu 

bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer 

mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan 

keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun. Hal inilah 

yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu 

memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk 

sesuatu yang tidak semestinya (Sulistyanto, 2011: 63) 

2. Kontrak utang jangka panjang(Debt (equity) hypothesis) 

 Kontrak utang jangka panjang menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih 

dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang 

lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada 

manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Keuntungan 
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tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat 

ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin 

mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi 

yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula 

(Sulistyanto, 2011: 63) 

3. Motivasi politik (Political cost hypothesis) 

 Motivasi politik menyatakan bahwa perusahaan cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat 

memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini 

membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi 

pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada keuntungan 

dan manfaat tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan 

mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi 

sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan (Sulistyanto, 

2011: 64) 

 

2.6 Investment Opportunity Set 

Investment Opportunity Set (IOS) menurut Simamora et al, (2014) 

adalah nilai kesempatan investasi yang merupakan nilai sekarang dari pilihan-

pilihan perusahaan untuk membuat investasi dimasa mendatang. Pilihan 

investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun seringkali 

perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan investasi 

dimasa mendatang. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan 
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kesempatan investasi tersebut akan mengalami suatu pengeluaran yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai kesempatan yang hilang.  

IOS digunakan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi 

pertumbuhan dimasa depan. Bagi perusahaan yang memiliki set kesempatan 

investasi tinggi senantiasa melakukan ekspansi dalam strategi bisnisnya, maka 

akan semakin membutuhkan dana eksternal. Perusahaan yang memiliki set 

kesempatan investasi atau investment opportunity set (IOS) tinggi memiliki 

peluang pertumbuhan yang tinggi akan mempengaruhi perubahan tingkat laba 

dan menentukan kualitas informasi laba (Oktarya dkk, 2012) 

Investment Opportunity Set memiliki kandungan informasi yang 

dibutuhkan investor dipasar modal, karena IOS merupakan proksi realisasi 

pertumbuhan perusahaan dan berhubungan dengan berbagai variabel 

kebijakan perusahaan, antara lain kebijakan pendanaan, atau struktur utang, 

kebijakan dividen, kebijakan leasing, dan kebijakan kompensasi. Perusahaan 

dihadapkan pada perencanaan keputusan yang akan menimbulkan pengaruh 

besar dimasa mendatang, perusahaan yang baik diharapkan mampu 

mengambil keputusan-keputusan yang tepat atas peluang atau kesempatan 

yang muncul saat ini, agar dimasa mendatang peluang tersebut dapat 

terealisasi yang memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan. (Simamora et 

al, 2014). Menurut Siahaan (2013) menyebutkan bahwa investment 

opportunity set dapat diukur melalui rasio nilai buku ekuitas (market to book 

value of euity) maksud pemilihan return ini karena dapat mencerminkan 
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besarnya return dari aktiva yang ada dan investasi yang diharapkan dimasa 

mendatang akan melebihi return dari ekuitas yang diinginkan. 

 

2.7 Likuiditas 

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan tepat waktu 

sehingga likuiditas sering disebut dengan short term liquidity. (Fahmi, 2014: 

87) 

Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara konvensional, jangka pendek 

dianggap periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan 

dengan siklus operasi normal suatu perusahaan (periode waktu yang 

mencakup siklus pembelian-produksi-penjualan-penagihan) (Subramanyam, 

2008: 241). 

Menururt Harahap (2009:301), rasio likuiditas merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Untuk dapat memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka 

perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa asset-

aset lancar yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-

kewajiban yang harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar. 

Menurut Almila dkk (2007) perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut 

dalam keadaan likuid dan mempunyai asset lancar lebih besar dari pada 

kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan pelunasan kewajiban jangka 



 

 

29 

pendek perusahaan secara tidak langsung berpengaruh pada kewajiban jangka 

panjang (hutang obligasi) yang baik.  

Likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi 

kewajiban financial dalam jangka pendek menggunakan dana lancar yang 

tersedia. Namun apabila likuiditas perusahaan terlalu besar maka perusahaan 

tersebut berarti tidak mampu mengelola aktiva lancarnya semaksimal 

mungkin sehingga kinerja keuangan menjadi kurang baik dan kemungkinan 

ada manipulasi untuk mempercantik informasi laba tersebut (Dira dkk, 2014). 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi (Sutrisno, 2013). 

Kewajiban yang harus dipenuhi hutang jangka pendek, oleh karena itu rasio 

ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kredit jangka pendek, 

serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila 

kewajiban jangka pendeknya segera ditagih. 

 

2.8  Leverage 

Pengertian leverage menurut Sartono (2010: 257) adalah penggunaan 

asset dan sumber dana (source of fund) oleh perusahaan yang memiliki biaya 

tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkna keuntungan potensial 

pemegang saham. Menurut Sjahrian (2009: 147) mendefinisikan leverage 

adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki 

biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman 

karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”. 



 

 

30 

2.9 Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log 

size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Apabila suatu perusahan mempunyai 

total aktiva dengan jumlah yang besar, maka hal ini mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kondisi yang relatif lebih stabil dan mampu 

untuk menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

yang hanya memiliki total aktiva yang sedikit (Saidah, 2015).  

Perusahaan yang berukuran besar juga dapat mempengaruhi respon 

pasar dan biasanya lebih diperhatikan oleh masyarakat, sehingga mereka juga 

harus lebih berhati-hati dalam melaporkan informasi laba pada laporan 

keuangan, dan dapat memberikan dampak perusahaan tersebut harus 

melaporakan kondisi kinerja keuangan yang lebih akurat. Hal ini 

menunjukkan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangannya 

lebih transparan, sehingga sedikit untuk melakukan praktik manajemen laba 

dan perusahaan memiliki informasi laba yang berkualitas (Saidah, 2015). 

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

adalah total aset atau aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan 

sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu 

yang relatif lama. Selain itu aset perusahaan yang besar akan membuat 

perusahaan lebih stabil dibandingkan perusahaan kecil, karena memiliki 
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kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, kurang rentan terhadap 

fluktuasi ekonomi, sehingga mampu menghadapi persaingan ekonomi (Febria, 

2013). 

 

2.10 Intellectual Capital 

Intellectual capital (IC) memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis di perusahaan dalam mengukur sumber daya manusia didalamnya. 

Dalam akuntansi, IC dikategorikan dalam aset tidak berwujud (intangible 

asset). IC merupakan intangible asset yang sangat penting di era informasi 

dan pengetahuan, dimana IC mengacu kepada pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh suatu kolektivitas sosial, seperti organisasi, komunitas 

intelektual atau praktek profesional. IC merupakan pengetahuan yang dapat 

memberi manfaat bagi perusahaan. Manfaat tersebut berarti pengetahuan ini 

mampu menyumbangkan sesuatu atau memberikan kontribusi yang dapat 

memberikan nilai tambah dan kegunaan berbeda bagi perusahaan. Berbeda 

berarti pengetahuan tersebut merupakan salah satu indentifikasi yang 

membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. (Santosa dan 

Setiawan, n.d). 

Komponen Intellectual Capital : 

Menurut (Edvinsson and Malone; 1997 dalam Ulum, 2009) 

mengkategorikan intellectual capital menjadi tiga bentuk dasar yaitu human 

capital, structural capital, customer capital. 
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1) Human capital 

Human capital adalah kemampuan manusia yang berada di dalam 

sebuah organisasi untuk memecahkan masalah bisnis. Human capital 

melekat pada orang dan tidak bisa dimiliki oleh organisasi. Human capital 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Human 

capital juga mencakup seberapa efektif sebuah organisasi menggunakan 

sumber daya manusia yang diukur dengan kreativitas dan inovasi. 

Hal ini sejalan dengan pengertian Menurut (Bontis; 2004 dalam 

Anshor; 2009) human capital adalah kombinasi dari pengetahuan skill, 

kemampuan untuk melakukan inovasi, dan kemampuan menyelesaikan 

tugas, meliputi nilai perusahaan, kultur dan filsafatnya. Human capital 

merupakan sumber daya kunci yang dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif perusahaan sehingga perusahaan mampu bersaing dan bertahan 

di lingkungan bisnis yang dinamis. 

Human capital dapat dilihat dari total beban karyawan pada 

laporan laba rugi perusahan. Total beban karyawan kemudian dijelaskan 

pada calk (catatan atas laporan keuangan) perusahaan yang terdiri dari 

beban gaji karyawan, beban pelatihan dan pendidikan karyawan, beban 

tunjangan karyawan, beban asuransi karyawan, tunjangan hari raya (THR), 

cuti, pensiun, kesejahteraan karyawan, dan bonus lainnya. 

2) Structural capital  

Structural capital adalah segalanya dalam sebuah organisasi yang 

mendukung karyawan (human capital) dalam pekerjaan mereka. Sehingga 
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Structural capital dapat didefinisikan juga dengan infrastruktur pendukung 

yang memungkinkan sumber daya manusia berfungsi (Anshor, 2009). 

Structural capital mencakup hal-hal tradisional seperti bangunan, 

hardware, software, proses, paten, dan merek dagang. Selain itu, structural 

capital mencakup hal-hal seperti citra organisasi, organisasi, sistem 

informasi, dan kepemilikan database. Karena luasnya structural capital, 

maka dibagi lagi menjadi organization capital, process capital, dan 

innovation capital.  

Organizational capital mencakup filosofi organisasi dan sistem 

untuk memanfaatkan kemampuan organisas. Process capital 

merepresentasikan know-how didalam perusahaan yang terdiri dari 

teknologi, prosedur, dan program yang menerapkan dan meningkatkan 

pengiriman barang dan jasa. Innovation capital adalah kreativitas 

karyawan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam 

lingkungan perusahaan sehingga mampu menciptakan inovasi dan nilai 

tambah bagi perusahaan. Innovation capital terdiri adalah sesuatu yang 

menciptakan keberhasilan dimasa depan dan terdiri dari intellectual 

properties dan intangible assets. Intellectual properties adalah semua yang 

dilindungi hak komersial seperti hak cipta dan merek dagang. Dan 

intangible assets semua potensi dan teori yang dimiliki untuk menjalankan 

organisasi (Mahmud, 2013).  
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3) Customer Capital / Relational Capital 

Customer capital adalah pengetahuan dari rangkaian pasar, 

pelanggan, suplier, hubungan baik antar pemerintah dan industri. Relation 

capital dapat muncul dari luar lingkungan perusahaan yang dapat 

menambah nilai bagi perusahaan (Anshor, 2009). Beberapa hal dari luar 

yang dapat menambah nilai perusahaan adalah pelanggan, sehingga 

pelanggan bisa disebut capital bagi perusahaan. Customer capital adalah 

kekuatan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Indikator customer 

capital adalah kepuasan pelanggan, bisnis yang berulang antara pelanggan 

dan perusahaan, kesejahteraan finansial, dan sensitivitas harga. 

 

2.11 Pandangan Islam Tentang Investasi 

 

Artinya:   Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya dijalan Allah, adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 

biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia 

kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha 

mengetahui. (QS.Al-Baqarah: 261) 

 

Ayat AL-Qur’an di atas telah menjelaskan mengenai berinvestasi yang 

dimulai dengan habatin wahidatin (sebutir benih) menjadi tujuh bulir dan 

akhirnya menjadi tujuh ratus biji.  Al-Qur’an telah memberikan panduan 

investasi (walaupun dalam hal ini adalah infaq, yang berdimensi ukhrawi) 
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namun bila banyak orang yang melakukan infaq maka akan menolong ratusan 

bahkan ribuan orang yang miskin untuk dapat berproduktifitas ke arah yang 

lebih baik. Infaq bukan hanya berpengaruh pada akhirat namun juga 

berpengaruh pada duniawi. 

Selain itu, bagi perusahaan yang menyajikan laporan keuangan  harus 

mengungkapkan secara lengkap, jujur daan benar, karena Islam juga 

menganjurkan hal yang sama dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang 

berkhianat, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini : 

 

Artinya: Allah berfirman: ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi 

orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga 

yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal 

didalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah 

keberuntungan yang paling besar. (QS.Al-Maidah: 119) 

 

Dari ayat diatas jelas diterangkan bahwa Allah akan memberikan 

ganjaran yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang melakukan kebenaran 

dalam berbagai hal. Hal ini sesuai dengan orang-orang yang menyampaikan 

kebenaran mengenai keadaan laba serta laporan keuangan suatu perusahaan, 

dan bagi orang-orang yang tidak menyalahgunakan wewenang serta keadaan 

yang terejadi di dalam berbisnis.  
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

  

     

  

              

       

   

       Sumber: Data yang diolah peneliti, 2017   

2.13 Pengembangan Hipotesis 

2.13.1 Hubungan Investment Opportunity Set Terhadap Kualitas Laba. 

Investment Opportunity Set (IOS) adalah nilai kesempatan investasi 

yang merupakan nilai sekarang dari pilihan-pilihan perusahaan untuk 

membuat investasi dimasa mendatang yang akan mempengaruhi nilai dari 

perusahaan itu sendiri. (Fauzi, 2015)  

Tinggi rendahnya nilai kesempatan investasi menggambarkan kualitas 

informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Pada saat 

kesempatan investasi menguntungkan, akan menunjukan kemampuan 

menghasilkan laba yang tinggi. Dengan kemampuan perusahaan yang 

mempunyai kesempatan bertumbuh, akan memberikan sinyal pada reaksi 

pasar terhadap perusahaan.  

Leverage (X2) 

Likuiditas (X3) 

Kualitas Laba (Y) 

Investment Opportunity Set (X1) 

Ukuran Perusahaan (X4) 

Intellectual Capital (X5) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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Perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi yang tinggi 

senantiasa melakukan ekspansi dalam strategi bisnisnya, maka akan semakin 

membutuhkan dana eksternal. Apabila kondisi perusahan sangat baik maka 

pihak manajemen akan cenderung lebih memilih investasi baru daripada 

membayar dividen yang tinggi. 

Dana yang seharusnya dapat dibayarkan sebagai dividen tunai kepada 

pemegang saham akan digunakan untuk pembelian investasi yang 

menguntungkan. Sebaliknya perusahaan yang mengalami pertumbuhan 

lambat cenderung membagikan dividen lebih tinggi. Berarti semakin besar 

kesempatan berinvestasi perusahaan, semakin baik perusahaan tersebut dan 

informasi laba perusahaan semakin mengindikasikan laba perusahaan yang 

sebenarnya.  

Dan dapat disimpulkan bahwa variabel investment opportunity set 

dengan pengukuran MBVE (Market to Book Value Equity) menunjukkan 

hubungan yang positif terhadap kualitas laba yang dapat dimungkinkan 

bahwa perusahan yang banyak melakukan investasi cenderung memiliki asset 

yang bertambah setiap waktu atau bertambah besar kekayaannya. Perusahaan 

yang bertambah besar dari waktu ke waktu akan dapat menciptakan sentiment 

positif para investor, sehingga harga saham pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan kualitas laba. Faktor kesempatan bertumbuh yang dilihat 

Investment opportunity set biasanya diamati oleh investor yang mempunyai 

perspektif jangka panjang untuk mendapatkan yield dari investasi yang 

dilakukannya. (Fauzi, 2015) 
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Beberapa peneliti telah meneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Fauzi (2015) investment opportunity set berpengaruh terhadap kualitas laba, 

Nurhanifah dan Jaya (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa investment 

opportunity set  berpengaruh terhadap kualitas laba, hal ini juga mendukung 

hasil penelitian dari Puteri dkk, (2012) yang menyebutkan bahwa investment 

opportunity set berpengaruh terhadap kualitas laba. Dengan demikian 

keterkaitan antara investment opportunity set dengan kualitas laba dapat 

dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh terhadap kualitas laba 

2.13.2 Hubungan Leverage Terhadap Kualitas Laba. 

Leverage merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

laba perusahaan. Perusahaan yang besar akan diikuti dengan upaya manajer 

untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan laba yang tinggi. Hal tersebut 

dilakukan agar manajer tetap mendapatkan kepercayaan ketika akan mencari 

sumber pendapatan dari pasar hutang. Perusahaan dengan leverage yang 

tinggi akan memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba dengan 

menggunakan akrual untuk melaporkan laba lebih tinggi yang menyebabkan 

kualitas laba menjadi lebih rendah (Anggraini, 2010). Salah satu yang 

mempengaruhi kualitas laba merupakan leverage Beberapa peneliti telah 

meguji apakah terdapat pengaruh antara leverage dengan kualitas laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahalik dan Hardy (2015) menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap kualitas laba. Dengan demikian keterkaitan 
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antara leverage dengan kualitas laba dapat dirumuskan melalui hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap kualitas laba 

2.13.3 Hubungan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba. 

Hanafi Halim (2009:44) menyatakan bahwa, likuiditas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam 

jangka pendek dengan dana lancar yang tersedia. Almilia dkk, (2007) 

menyatakan bahwa, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

finansialnya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan 

likuid dan mempunyai asset lancar lebih besar dibandingkan dengan 

kewajiban jangka pendeknya. 

Perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki risiko yang relative 

kecil sehingga kreditur merasa yakin dalam memberikan pinjaman kepada 

perusahaan dan investor yakni bahwa perusahaan mampu bertahan. 

Sedangkan likuiditas pada bank adalah kemampuan manajemen bank dalam 

menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban maupun 

komitmen yang telah dikeluarkan pada nasabahnya setiap saat dalam 

(Muhammad Natsir, 2012), kewajiban yang timbul dari sisi aktiva misalnya 

penyediaan dana bagi penarikan tabungan dan simpanan lainnya oleh 

nasabah. 

Menurut Nurhanifah dan Jaya (2014) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap kualitas laba karena jika suatu perusahaan memiliki 

kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya berarti perusahaan 
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memiliki kinerja keuangan yang baik dalam pemenuhan hutang lancar 

sehingga perusahaan tidak perlu melakukan praktek manipulasi laba. Suatu 

perusahaan yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki kelangsungan hidup yang baik. 

Dengan kondisi seperti ini sangat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam 

memberikan sinyal atas kondisi perusahaan kepada pasar. Kuatnya reaksi 

pasar akan mengindikasikan bahwa laba perusahaan semakin berkualitas. 

karena likuiditas merupakan salah satu tinjauan terhadap kinerja perusahaan. 

Perusahaan dengan likuidaitas yang tinggi cenderung memiliki risiko kecil, 

maka kreditur dan investor percaya dalam memberikan pinjaman ataupun 

berinvestasi terhadap perusahaan karena perusahaan dianggap bisa bertahan. 

Dengan demikian keterkaitan antara likuiditas dengan kualitas laba dapat 

dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut:    

H3 : Likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba 

2.13.4 Hubungan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat dari besarnya total aset 

yang dimiliki perusahaan. Total aset digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan yang diharapkan akan memperoleh keuntungan lebih besar, 

sehingga semakin besar total aset maka akan semakin besar pula kegiatan 

operasional perusahaan. Tentunya para investor akan lebih senang dan lebih 

percaya untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki 

operasional besar dibandingkan operasional yang kecil. (Sugiarto; 2009 

dalam Budianto; 2014). 
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 Menurut Hanafi Halim (2009: 39) analisis profitabilitas bisa 

digunakan sebagai pelengkap analisis risiko, karena kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan mencerminkan kemampuan perusahaan 

memperoleh aliran kas masuk. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan 

memperoleh aliran kas yang baik, dengan demikian mencerminkan risiko 

yang lebih kecil. Dengan demikian keterkaitan antara likuiditas dengan 

kualitas laba dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba 

2.13.5 Hubungan Intellectual Capital Terhadap Kualitas Laba. 

Ulum (2009: 4) menjelaskan bidang manajerial dari teori ini 

berpendapat bahwa stakeholder memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 

manajamen korporasi dan ini merupakan fungsi dari pengendalian 

stakeholder atas sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Stakeholder 

berkepentingan mempengaruhi manajeman dalam pemanfaatan seluruh 

potensi yang dimiliki perusahaan. Karena dengan pengelolaan yang baik dan 

maksimal seluruh potensi yang dimiliki maka akan dapat meningkatkan value 

added yang kemudian meningkatkan kinerja keuangan sehingga akan 

berpengaruh terhadap kualitas labanya. 

Tanpa diiringi oleh pengelolahan SC yang baik maka akan 

menghambat produktivitas karyawan dalam menghasilkan value added 

(Basyar, n.d). Manajemen yang mampu mengelolah SC dengan baik akan 

membantu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dan profit perusahaan. Untuk melakukan inovasi-inovasi, kinerja 
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keuangan perusahaan dalam meningkatkan kualitas laba perusahaan selain 

dipengaruhi oleh aset fisik perusahaan juga dipengaruhi aset tidak berwujud. 

Dapat disimpulkan bahwa VAIC
TM 

memiliki pengaruh terhadap 

kualitas laba. 

H5 : Intellectual Capital berpengaruh terhadap kualitas laba 

 

2.14 Hasil-hasil penelitian terdahulu 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Jurnal Variabel Indikator 
Skala 

Pengukur 
Hasil 

1 Warianto dan 

Rusiti (2013), 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

struktur 

modal, 

likuiditas, dan 

investment 

opportunity 

set (ios) 

terhadap 

kualitas laba 

pada 

perusahaan 

menufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

Devenden: 

kualitas laba 

 

Indevenden: 

Ukuran 

perusahaan  

 

Struktur 

modal 

 

 

Likuiditas 

 

 

Invesment 

opportunity 

set 

TACCit = EBXTit-OCFit 

 

Logaritma natural of 

total asset 

 

 

Leverage =  total debt 

                   Total asset 

 

CR = Aktiva Lancar 

       Kewajiban Lancar 

 

MVA/BVA= Total aset-

total ekuitas+(lembar 

saham beredar x harga 

penutupan saham/total 

aset) 

Rasio Ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

likuiditas dan 

investment 

opportunity set, 

secara 

bersama-sama 

(simultan) 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

discretionary 

accruals. 

Leverage 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

discretionary 

accruals. 

Likuiditas 

berpengaruh 
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No Jurnal Variabel Indikator 
Skala 

Pengukur 
Hasil 

negatif 

signifikan 

terhadap 

discretionary 

accruals. 

Investment 

opportunity set 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

discretionary 

accruals. 

2 Adriani, 

(2011), 

Pengaruh 

investment 

opportunity 

set (ios) dan 

mekanisme 

corporate 

governance 

terhadap 

kualitas laba  

Devenden: 

terhadap 

kualitas laba  

 

Independen: 

investment 

opportunity 

set 

 

Komisaris 

indevenden 

 

 

 

Kepemilikan 

manajerial 

 

 

TACCit = EBXTit-OCFit 

 

 

MBVE = (shared 

outstanding x close 

price)/total equity  

 

Jumlah anggota dewan 

komisaris dari luar 

perusahaan / seluruh 

anggota dewan komisaris 

perusahaan 

 

Saham yang dimiliki 

direksi dan komisaris / 

total saham 

Rasio Investment 

opportunity set 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

kualitas laba. 

Kepemilikan 

manajerial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

Komisaris 

indevenden 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba 

3 Wulansari 

(2013), 

Pengaruh 

investment 

opportunity 

set, likuiditas 

dan leverage 

terhadap 

kualitas laba 

pada 

perusahaan 

menufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

Devenden:  

kualitas laba 

 

investment 

opportunity 

set 

 

 

 

 

Likuiditas 

 

leverage 

ERC = Earning Respon 

Coefisien 

                  
 

MVBVA = Total asset- 

total ekuitas+(jml Saham 

Beredar x  Close 

Price)/total asset 

 

CR = Current asset 

     Current Liabilities 

 

Debt Ratio =  

Total utang 

Total Aset 

 

Rasio Investment 

opportunity set 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

kualitas laba. 

Likuiditas 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas laba. 

Leverage tidak 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 
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No Jurnal Variabel Indikator 
Skala 

Pengukur 
Hasil 

kualitas laba.  

4 Dira dan 

Astika (2014), 

Pengaruh 

struktur 

modal, 

likuiditas, 

pertumbuhan 

laba, dan 

ukuran 

perusahaan 

pada kualitas 

laba 

Devenden: 

Kualitas laba 

 

Indevenden: 

Struktur 

modal,  

 

 

Likuiditas,  

 

 

Pertumbuhan 

Laba,  

 

 

Ukuran 

Perusahaan 

ERC = Earning Respon 

Coefisien 

 

 

Leverage =  total debt 

                   Total asset 

 

CR = Aktiva Lancar 

       Kewajiban Lancar 

 

Market to book ratio 

 

Log Size = natural 

logaritma (total asset) 

 

Rasio Secara 

bersama-sama 

struktur modal, 

likuiditas, 

pertumbuhan 

laba, dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

pada kualitas 

laba. Pengujian 

secara parsial 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif pada 

kualitas laba. 

Struktur modal 

memiliki arah 

positif tapi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

Likuiditas dan 

pertumbuhan 

laba memiliki 

arah negatif 

tetapi tidak 

berpengaruh 

pada kualitas 

laba. 

5 Irawati 

(2012), 

Pengaruh 

struktur 

modal, 

pertumbuhan 

laba, ukuran 

perusahaan 

dan likuiditas 

terhadap 

kualitas laba 

Devenden: 

Kualitas laba 

 

Indevenden: 

Struktur 

modal, 

 

 

Pertumbuhan 

laba,  

 

 

Ukuran 

perusahaan,  

 

 

Likuiditas. 

 

ERC = Earning Respon 

Coefisien 

                  
 

Leverage =  total debt 

                   Total asset 

 

EG =  

 

Log Size = natural 

logaritma (total asset) 

 

 

CR = Aktiva Lancar 

       Kewajiban Lancar 

Rasio Struktur modal, 

pertumbuhan 

laba, ukuran 

perusahaan, 

dan likuiditas 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

Pengujian 

secara parsial 

pertumbuhan 

laba dan 

likuiditas 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

kualitas laba 

6 Fahlevi 

(2016), 

Devenden: 

kualitas laba 
                

      
Rasio Investment 

opportunity set 
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No Jurnal Variabel Indikator 
Skala 

Pengukur 
Hasil 

Pengaruh 

investment 

opportunity 

set, voluntary 

disclosure, 

leverage, dan 

likuiditas 

terhadap 

kualitas laba 

 

Indevenden: 

investment 

opportunity 

set 

 

 

voluntary 

disclosure 

 

leverage 

 

likuiditas 

 

MBVE = (shared 

outstanding x close 

price)/total equity  

 

VDI =    Total score 

   Total score of 

disclosure 

 

DER = Total Debt 

               Equity 

 

CR = Current asset 

      Current Liabilities 

 

(ios) 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba, 

voluntary 

disclosure 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba, 

leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, 

likuiditas 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

7 Fauzi (2015), 

Pengaruh 

profitabilitas, 

investment 

opportunity 

set (ios) dan 

good 

corporate 

governance 

(GCG) 

terhadap 

kualitas laba 

Devenden: 

kualitas laba  

 

Indevenden: 

profitabilitas 

investment 

opportunity 

set 

 

Komisaris 

indevenden 

 

 

 

Kepemilikan 

manajerial 

  

Arus kas operasi  

Laba bersih  

 

Laba bersih 

           X 100% 

Total Aktiva 

Jumlah lembar saham 

beredar x harga 

penutupan saham / Total 

Ekuitas 

 

Jumlah anggota dewan 

komisaris dari luar 

perusahaan / seluruh 

anggota dewan komisaris 

perusahaan 

 

Saham yang dimiliki 

direksi dan komisaris / 

total saham 

Rasio Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

Investment 

opportunity set 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

Kepemilikan 

manajerial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

Komisaris 

indevenden 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas laba. 

Profitabilitas, 

ios, 

kepemilikan 

manajerial, dan 

komisaris 

independen 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kualitas laba. 

8 Faradina dan 

Gayatri 

(2016), 

Dependen: 

Kinerja 

keuangan 

 ROA= Laba setelah pajak 

               Total Aset 

 

Rasio Intellectual 

capital (IC) 

berpengaruh 
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No Jurnal Variabel Indikator 
Skala 

Pengukur 
Hasil 

Pengaruh 

intellectual 

capital dan 

intellectual 

capital 

disclosure 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

 

Independen 

Intellectual 

capital 

 

 

intellectual 

capital 

disclosure 

 

VAIC =VACA + VAHU 

+ STVA 

 

 

 

Score = di/ M 

positif terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan. 

Intellectual 

capital 

disclosure 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

keuangan. 

9 Kartika dan 

Hatane 

(2013), 

Pengaruh 

intellectual 

capital pada 

profitabilitas 

perusahaan 

perbankan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

pada tahun 

2007-2011 

Dependen: 

Profitabilats 

 

Independen: 

Intellectual 

capital 

ROA = Net income 

Total asset  

 

VAHU = Value added 

             Human Capital 

 

STVA = Value added 

            Structur capital 

 

VACA =  Value added 

            Capital employed 

 

Rasio Value added 

human capital 

(VACA) tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

Struktur capital 

value added 

(STVA) dan 

value added 

capital 

employed 

(VACA) 

berpengaruh 

signifikan dan 

memiliki arah 

pengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas. 

Hasil 

pengukuran 

secara 

bersama-sama 

ketiga 

komponendari 

intellectual 

capital 

menunjukkan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

10 Sari dan 

Gunawan 

(2012), 

Intellectual 

capital 

terhadap 

kinerja 

keuangan dan 

pertumbuhan 

Dependen: 

Intellectual 

Capital 

 

Independen: 

Kinerja 

keuangan 

 

Pertumbuhan 

VAIC = 

VACA+VAHU+STVA 

 

 

 

CAR, RORA, NPM, 

ROA dan BOPO 

 

 

Rasio Intellectual 

capital 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

keuangan dan 

Intellectual 

capital tidak 

berpengaruh 
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Skala 

Pengukur 
Hasil 

perusahaan perusahaan  

Gr = Total Hutang + (CP 

x Laba bersih) / Total 

aktiva 

pada 

pertumbuhan 

laba.  

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2017 

 

 

 

 


