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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelaporan keuangan merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban 

manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika informasi dalam 

laporan keuangan tersebut secara keseluruhan dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. 

Salah satu informasi penting yang disajikan dalam laporan keuangan 

adalah laba. Menurut PSAK Nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di 

masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk 

perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya (IAI, 2009). Laba adalah selisih dari pendapatan di atas 

biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba merupakan parameter 

yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan.  

Namun demikian, harapan para pemegang saham dan kreditor yang 

sedemikian percaya pada laba untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomiknya, terkadang tidak dapat terwujud. Hal ini 

ditandai dengan adanya berbagai kasus penyajian laporan keuangan yang tidak 

semestinya. Dengan adanya kasus tersebut menunjukkan terjadinya skandal 

keuangan yang merupakan kegagalan laporan keuangan dalam memenuhi 

kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Informasi laba sebagai 
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bagian dari laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya 

mengenai kondisi ekonomi suatu perusahaan. Laba yang diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, menjadi 

diragukan kualitasnya (Scipper dan Vincent, 2003 dalam Khafid, 2012). 

Penyajian laba yang demikian dapat terjadi karena laba merupakan hasil 

dari proses akuntansi. Kualitas proses akuntansi dapat mempengaruhi kualitas 

laba. Laporan laba rugi sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, 

tidak terlepas dari proses penyusunannya yang melibatkan pihak pengelola dalam 

pengelolaan perusahaan. Kebijakan dan keputusan yang diambil oleh mereka 

dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan terutama laba akan 

menentukan kualitas laba. 

Jang dkk (2007)  mengungkapkan bahwa laba akuntansi berkualitas adalah 

laba yang mempunyai sedikit gangguan persepsian yang tentunya laba tidak 

dimanipulasi atau terbebas dari discretionary accruals. Semakin kecil manipulasi 

laba, maka laba akan semakin berkualitas. Laba berkualitas adalah laba yang 

mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings), dapat mempertahankan 

jumlah laba dimasa depan, relevan, dan reliabel (Penman,2001). Komponen dari 

kualitas laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah persistensi laba. 

Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunakan sebagai pengukur 

laba itu sendiri. Artinya, laba saat ini dapat digunakan sebagai indikator laba 

periode mendatang (Sunarto, 2008). Dengan kata lain, laba yang persisten 

cenderung stabil atau tidak berfluktuasi disetiap periode.  
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Terdapat beberapa fakta dimana perusahaan mendapatkan ataupun 

kehilangan sebagian besar labanya hanya dalam kurun waktu yang singkat. Salah 

satu fakta mengenai laba bersih PT Asahimas Flat Glass Tbk, pada tahun 2014 

membukukan laba bersih Rp 442,30 miliar. Laba bersih PT Asahimas ini jatuh 

sebesar 26,86% dimana tahun 2015 laba yang diperoleh hanya Rp 323,50 miliar. 

Hal yang lebih mencengangkan 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 tahun 2014 memperoleh laba sebesar 

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

Naik turunnya laba suatu perusahaan dengan tingkat perubahan yang 

signifikan menyebabkan persistensi laba mulai dipertanyakan, ditambah lagi laba 

dalam laporan keuangan sering digunakan oleh manajemen untuk menarik pihak 

investor, sehingga laba tersebut sering direkayasa sedemikian rupa oleh 

manajemen untuk mempengaruhi keputusan investor (Fanani, 2010).  Persistensi 

laba berkaitan erat dengan kinerja keuangan perusahaan yang akan mempengaruhi 

pertumbuhan perusahaan. Terjaganya persistensi laba akan berdampak terhadap 

pertumbuhan perusahaan. 

Pertumbuhan industri manufaktur beberapa tahun terakhir ini perlahan-

lahan mengalami peningkatan kembali setelah mengalami keterpurukan pada 

tahun 2008, yang disebabkan oleh krisis keuangan global. Meskipun dengan 

persentase yang berfluktuatif. Pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi pada 

tahun 2011 yang mencapai angka 7,46%. Namun pada tahun 2015 

pertumbuhannya mengalami penurunan kembali yaitu 5,04% saja, lebih rendah 

http://www.idx.co.id/
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dari prediksi sebelumnya yang dilakukan oleh Dirjen Basis Industri Manufaktur 

Kementrian Perindustrian, Harjanto yang menyatakan prediksi pertumbuhan 

sektor manufaktur nasional pada tahun 2015 mencapai 6% (www.bisnis.com, 23 

Desember 2014). Hal ini tentunya akan mempegaruhi laba yang diperoleh industri 

manufaktur, pertumbuhan sektor ini akan berdampak terhadap peningkatan atau 

penurunan laba yang diperoleh perusahaan yang bergerak di manufaktur.  

 Gambar 1.1  

Pertumbuhan Industri Manufaktur Tahun 2010-2015 

 

 Sumber : www.kemenperin.go.id (2017) 

Banyak penyebab terjadinya laba yang tidak persisten, salah satunya 

adalah isu yang berkembang tentang perbedaan antara laba akuntansi dan laba 

pajak atau sering disebut laba fiskal (book tax differences). Hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan standar yang berlaku dalam penyusunan laporan 

keuangan.  
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Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK), sementara laporan keuangan fiskal disusun 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan antara laporan 

keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi perbedaan tetap atau permanen dan perbedaan waktu atau temporer. 

Perbedaan permanen tidak boleh dimasukkan kedalam laporan laba rugi, 

sedangkan perbedaan temporer boleh diakui, karena boleh diakui sehingga harus 

dilakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer yang timbul, tercermin dalam 

laporan keuangan sebagai pajak tangguhan. (Resmi, 2011 : 369). 

Sebagai contoh laba yang tinggi tidak dikehendaki oleh perusahaan karena 

akan menghasilkan penghitungan pajak yang tinggi dan juga akan menimbulkan 

gejolak para karyawan jika tidak menaikkan kompensasi yang diterimanya. Tetapi 

sebaliknya menjadi harapan bagi fiskus (pemerintah sebagai pemungut pajak). 

Terjadinya fenomena book tax ini menimbulkan peluang terjadinya manajemen 

laba dalam perusahaan. 

Alasan book tax differences dijadikan sebagai  suatu indikator persistensi 

laba karena book tax differences mencerminkan kualitas laba perusahaan. Book 

tax differences membuktikan adanya praktik manajemen laba dengan 

menggunakan biaya dan manfaat pajak tangguhan, menunjukkan sejauh mana 

laba yang dilaporkan manajemen menyimpang dari tingkat konsistensi  

perusahaan serta  menangkap perbedaan antara Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan yang mempunyai  implikasi untuk 

laba di masa yang akan datang, bahkan tanpa adanya manajemen laba.  
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Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai book tax 

differences, penelitian oleh Zdulhiyanov (2015) dan Persada dan Dwi Martani 

(2010) menyatakan bahwa book tax differences berpengaruh terhadap persistensi 

laba, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Jumiati (2014) dan Dewi 

(2015) yang menyatakan bahwa book tax differences tidak berpengaruh terhadap 

persistensi laba. 

Selain book tax differences, faktor lain yang mempengaruhi persistensi 

laba adalah arus kas operasi dan tingkat hutang. Laporan arus kas (statement of 

cash flow) merupakan laporan utama arus kas masuk dan arus kas keluar dari 

perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas menyediakan informasi yang 

berguna terkait kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi, 

mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban 

keuangannya, dan membayar dividen (Ikhsan, 2009 : 177).  

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar. Karena itu aktivitas operasi mempengaruhi 

penetapan laba atau rugi perusahaan. Semakin tinggi komponen aliran kas akan 

meningkatkan persistensi laba. 

Penelitian ini menggunakan variabel arus kas operasi sebagai salah satu 

variabel independen karena dalam suatu perusahaan pasti akan menyajikan angka 

arus kas yang berbeda setiap periodenya. Namun, angka tersebut tidak mungkin 
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terpaut jauh dalam periode yang singkat. Apabila itu terjadi, arus ka operasi 

perusahaan mengalami perubahan yang drastis dalam jangka waktu yang singkat 

secara terus menerus, maka ini dapat menjadi indikasi arus kas tersebut tidak 

merefleksikan keadaan operasional yang sebenarnya. Hal ini kan berdampak pada 

laba perusahaan yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, dan tidak 

dapat dijadikan dasar untuk memprediksi laba perusahaan periode yang akan 

datang. 

Penelitian terkait dengan arus kas operasi telah  dilakukan oleh Meythi 

(2006) menyatakan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap persistensi 

laba. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Asma (2013), hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba. 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tidak dapat terlepas dari 

sumber modal perusahaan guna membiayai kegiatan perusahaan agar dapat terus 

mengembangkan usahanya dan menghasilkan laba yang maksimal. Salah satu 

sumber modal perusahaan adalah hutang. Weston dan Copeland (2009) 

mengemukakan bahwa penggunaan hutang akan menentukan tingkat hutang 

perusahaan, karena dengan menggunakan lebih banyak hutang dibandingkan 

modal sendiri, maka beban tetap yang ditanggung perusahaan akan tinggi yang 

pada akhirnya akan menyebabkan profitabilitas menurun.  

Alasan menggunakan variabel tingkat hutang dalam penelitian ini, karena 

tingginya tingkat hutang maka akan meningkatkan jumlah hutang dan bunga yang 

harus dibayarkan perusahaan. Sehingga apabila perusahaan tidak memiliki 

kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya akan mengganggu kesehatan 
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perusahaan. Tingkat hutang yang tinggi dari perusahaan akan menyebabkan 

perusahaan meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk mempertahankan 

kinerja perusahaan yang baik dimata auditor dan investor (Fanani, 2010). 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan tingkat 

hutang, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fanani (2010) menyatakan bahwa 

tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba. Tetapi berbeda dengan hasil 

penelitian Suwandika dan Astika (2013), dan Dewi (2015) yang menyatakan 

bahwa tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. 

Dikarenakan hasil penelitian terdahulu yang berbeda, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Book Tax 

Differences, Arus Kas Operasi dan Tingkat Hutang terhadap Persistensi 

Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2010-2015)”. 

 Perumusan Masalah      1.2

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

masalahnya adalah: 

1. Apakah book tax differences berpengaruh terhadap persistensi laba? 

2. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba? 

3. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba? 

4. Apakah book tax differences, arus kas operasi dan tingkat hutang 

berpengaruh secara simultan terhadap persistensi laba ? 
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 Tujuan penelitian 1.3

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh book tax differences terhadap persistensi laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap persistensi laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  tingkat hutang terhadap persistensi laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh book tax differences, arus kas operasi dan 

tingkat hutang secara simultan terhadap persistensi laba 

 Manfaat Penelitian 1.4

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Akedemisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh 

book tax differences, arus kas operasi dan tingkat hutang terhadap persistensi 

laba. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan oleh 

mahasiswa lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam mempelajari 

permasalahan yang sama. 

2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan saran-saran tentang pengaruh book 

tax differences, arus kas operasi dan tingkat hutang terhadap persistensi laba, 

sehingga laba perusahaan tetap dipersepsikan berkualitas oleh investor. 

3. Manfaat Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi pada perusahaan dan memberikan informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba. 
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 Sistematika Penulisan 1.5

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang landasan teori mengenai book tax 

differences, arus kas operasi, tingkat hutang dan persistensi laba, 

persistensi laba dalam perspektif Islam, penelitian terdahulu, model 

penelitian serta hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan definisi operasional variabel, serta 

metode analisa data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi 

data, analisis data, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian 

hipotesis/model dan pembahasan. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari analisis yang diperoleh, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran penulis yang diharapkan 

dapat berguna bagi perusahaan, investor serta peneliti selanjutnya. 

 

 


