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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perusahaan tentunya mengharapkan laba yang tinggi, berkelanjutan dan 

konsisten demi menjaga kesehatan perusahaan. Namun, adanya laba yang tinggi 

saja tidak cukup. Perusahaan tentu juga mengharapkan laba yang menunjukan 

keadaaan perusahaan yang sebenarnya dan dapat menjadi acuan untuk 

memprediksi laba pada periode yang akan datang. Dengan kata lain laba yang 

persistensi merupakan laba yang di harapkan dan penting bagi perusahaan 

(Suwandika dan Astika, 2013). Persistensi laba menjadi bahasan yang sangat 

penting karena investor memiliki kepentingan informasi terhadap kinerja 

perusahaan yang tercermin dalam laba di masa depan. 

 Melihat pentingnya laba bagi pengguna laporan keuangan, maka menurut 

Fanani (2010), para pengguna laporan keuangan akan memusatkan perhatian 

mereka terhadap persistensi laba. Jika laba tahun berjalan suatu perusahaan dapat 

menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang , 

maka laba tersebut merupakan laba yang persisten. Persistensi laba juga terkait 

dengan  kinerja harga saham perusahaan di pasar modal  yang di wujudkan dalam 

imbalan hasil. Persistensi laba yang tinggi dapat di tunjukkan melalui hubungan 

yang kuat yang tercipta antara laba perusahaan dengan imbalan hasil bagi 

investor. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan laba dengan investor dapat 

mencerminkan persistensi laba perusahaan.  
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Kecenderungan investor yang hanya melihat besaran laba agregat juga 

terbentuk oleh adanya beberapa fakta di mana beberapa perusahaan mendapatkan 

ataupun kehilangan sebagian besar labanya hanya pada waktu yang singkat. PT. 

Asahimas Flat Glass Tbk, pada tahun 2014 membukukan laba bersih Rp. 442, 30 

miliar. Laba bersih Pt. Asahimas Flat Glass Tbk ini  mengalami penurunan laba 

bersih sebesar 26,86 % dimana tahun 2015 laba bersih yang diperoleh hanya Rp. 

323,50 miliar. Hal yang lebih parah terjadi pada Pt. Gajah Tunggal Tbk yang tidak 

bisa menjamin laba yang persisten karena mengalami kerugian pada tahun 2015 

sebesar Rp 207,95 miliar, sementara pada atahun 2014 memperoleh laba sebesar 

Rp. 171, 27 miliar (www.idx.co.id). 

Salah satu isu yang berkaitan langsung dengan persistensi laba di dalam 

perpajakan adalah book tax differences. Book tax-differences adalah perbedaan 

laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan laba akutansi dan laba fiskal yang 

tidak sesuai membuat perusahaan harus melakukan perhitungan kembali laba 

akuntansi yang ada di perusahaannya dengan melakukan rekonsiliasi fiskal atau 

koreksi fiskal ( Muljono dan Baruni, 2009:59). Koreksi fiskal dapat di 

kelompokkan menjadi beda tetap /permanen ( permanent differences) dan beda 

waktu/sementara ( timming differences).  

Sebagian perusahaan tidak menghendaki laba yang tinggi  oleh manajemen 

karena akan menghasilkan penghitungan pajak yang tinggi, tetapi sebaliknya 

menjadi harapan bagi fiskus (pemerintah sebagai pemungut pajak), laba yang 

tinggi juga tidak dikehendaki oleh manajemen karena akan menimbulkan gejolak 

para karyawan jika tidak menaikkan kompensasi yang di terimanya. Pajak bagi 
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perusahaan merupakan beban yang cenderung di minimalkan, prosedur yang 

dilakukan oleh manajemen pajak yang di lakukan perusahaan terkadang dilakukan 

melebihi tingkat kewajaran. Dampaknya, informasi pada laporan keuangan 

menjadi tidak relevan (Sismi dan Martani, 2016) 

Setelah book-tax differences, arus kas dari aktivitas operasi juga menjadi 

penentu besarnya persistensi laba yang dimiliki perusahaan. Data arus kas 

merupakan indikator keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan akuntansi 

karena laporan arus kas relatif lebih sulit untuk di manipulasi. Manipulasi ini 

biasanya dilakukan melalui penggunaan metode akuntansi  yang berbeda untuk 

transaksi yang sama dengan tujuan menampilkan laba yang diinginkan (Purwanti, 

2010). 

Salah satu faktor penting yang berkaitan dengan persistensi laba ialah 

akrual. Akrual dianggap penting dalam persistensi laba karena laba sendiri di 

pecah dalam dua komponen, yang pertama ialah arus kas dan yang kedua ialah 

akrual (Nuraini, 2014). Hasil penelitian Martani dan Persada (2008) membuktikan 

bahwa perbedaan temporer berpengaruh positif pada persistensi laba, namun tidak 

konsisten dengan penelitian Jackson (2009) yang memperoleh temuan bahwa 

adanya hubungan negatif antara perbedaan temporer dengan pertumbuhan laba 

periode selanjutnya. Temuan lain dilakukan oleh Dewi dan putri (2015) yang 

menghasilkan perbedaan secara temporer dan permanen berpengaruh positif pada 

persistensi laba. Hasil lain juga menyebutkan bahwa arus kas operasi dan ukuran 

perusahaan juga berpengaruh positif pada persistensi laba, sementara arus kas 

akrual terbukti tidak berpengaruh pada persistensi laba. serta Jackson (2009) 
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menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara perbedaan permanen dengan 

pertumbuhan laba setiap periode, namun tidak mendukung hasil penelitian Hanlon 

(2005) yang membuktikan bahwa adanya hubungan negatif antara perbedaan 

buku pajak dengan persistensi laba dan hasil penelitian yang sama juga dilakukan 

oleh Martani dan Persada (2008) yang menunjukkan perbedaaan permanen dan 

perbedaan temporer memiliki hubungan yang negatif terhadap persistensi laba 

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat variabel ini menarik 

untuk diteliti kembali dan perlunya kajian ulang untuk membuktikannya. 

Sifat transitori dan permanen dari persistensi laba umumnya ditentukan oleh 

komponen akrual dan aliran kas yang tercermin dalam laba saat ini. Pandangan ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Asma (2012) yang membuktikan 

bahwa adanya hubungan positif antara aliran kas operasi dengan persistensi laba. 

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Meythi (2006) yang membuktikan tidak 

adanya pengaruh antara aliran kas dengan persistensi laba. Nasir dan Ulfah (2008) 

berupaya memasukkan unsur persistensi laba sebagai variabel intervening yang 

memediasi pengaruh arus kas operasi pada harga saham. Temuan keduanya 

menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara aliran kas operasi dengan 

persistensi laba. Persistensi laba akan meningkat apabila komponen aliran kas 

semakin meningkat. Kondisi inilah yang membuat aliran kas operasi disebut 

sebagai proksi kualitas laba, dimana kualitas laba akan semakin baik seiring 

semakin tingginya aliran kas operasi terhadap laba.  

Selain aliran kas operasi, akrual juga memiliki pengaruh pada persistensi 

laba. Akrual adalah item laba sebelum pajak yang tidak mempengaruhi kas pada 
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periode berjalan (Thiono, 2006). Selain dapat memprediksi arus kas masa depan, 

akrual juga dapat digunakan untuk memprediksi laba masa depan (Febrianto dan 

Dahler, 2006). Menurut Schick (2007), jika akrual tinggi maka ketepatan prediksi 

terhadap laba masa depan menjadi rendah, dan jika unsur akrual dalam laba 

rendah maka laba yang dilaporkan saat ini lebih tepat digunakan untuk 

memprediksi laba masa depan. 

Ukuran perusahaan yang tercermin pada kinerja perusahaan merupakan 

salah satu ukuran untuk menilai perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan 

biasanya diukur berdasarkan total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan total 

aktiva. Semakin besarnya suatu perusahaan, maka diharapkan pula mengalami 

pertumbuhan laba yang tinggi. Pertumbuhan laba yang tinggi juga akan 

mempengaruhi persistensi laba karena dianggap mampu untuk terus 

meningkatkan kualitas labanya melalui serangkaian upaya peningkatan kinerja 

perusahaan.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Dewi dan Putri (2015). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan perbedaan 

temporer, permanen, arus kas operasi, arus kas akrual, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian  dengan judul “PENGARUH BOOK-TAX 

DIFFERENCES, ARUS KAS OPERASI, AKRUAL, DAN  UKURAN 
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PERUSAHAAN TERHADAP PERSISTENSI LABA (studi empiris pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2016)” 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Book tax-differences berpengaruh pada persistensi laba? 

2. Apakah arus kas operasi berpengaruh pada persistensi laba? 

3. Apakah arus kas akrual pada persistensi laba? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada persistensi laba? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh Book tax-differences terhadap persistensi laba 

pada perusahaan manufaktur. 

2. Untuk menguji pengaruh arus kas operasi terhadap persistensi laba pada 

perusahaan manufaktur. 

3. Untuk menguji pengaruh akrual terhadap persistensi laba pada perusahaan 

manufaktur. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan  terhadap persistensi laba 

pada perusahaan manufaktur. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukkan 

literature ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya perpajakan. 

Serta referensi untuk penelitian selanjutnya  untuk penelitian selanjutnya  

yang lebih mendalam yang berkaitan dengan persistensi laba. 

2. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi perusahaan, dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam 

meningkatkan persepsi positif kepada pengguna laporan keuangan 

terhadap persistensi laba, laba akuntansi yang dilaporkan melalui 

pengelolaan perbedaan temporer dan permanen. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam sistem penulisan ini, penulis akan memberikan garis besar serta 

gambaran umum mengenai isi dari laporan penelitian yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

    Pada bab ini akan menjelaskan latar  belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

    Pada bab ini akan membahas tinjauan pustaka yang memuat tentang 

landasan teori yang melandasi penelitian ini, yang berkaitan dengan 

masalah penelitian dan juga diuraikan tentang hipotesis-hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

  Membahas metode penelitian yang mencakup penentuan populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, menguraikan variabel penelitian 

dan defenisi operasional, serta metode analisis data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menyajikan hasil pengolahan data termasuk pembahasan atas 

data hasil olahan tersebut. Selain itu, secara berurutan pada bab ini 

akan dibahas pula gambaran umum hasil penelitian yang meliputi 

analisis deskriptif, pengukuran variabel, analisis regresi, pengujian 

variabel secara parsial (uji t), maupun pengujian variabel secara 

simultan (uji f) sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang 

merupakan tujuan dari penelitian ini. 

BAB V:  PENUTUP 

  Penutup, berisi tentang  simpulan dari laporan penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil analisis  dan pembahasan serta saran 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian, 

maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


