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ABSTRAK 

 

PENGARUH PERBEDAAN LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL, 

KOMPONEN AKRUAL DAN ALIRAN KAS TERHADAP PERSISTENSI 

LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar 

dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018) 

 

Oleh : 

 

ALFIONITA PUTRI 

11573203120 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan laba 

akuntnasi dan laba fiska, komponen akrual dan aliran kas terhadap persistensi 

laba yang terdaftar di BEI baik secara parsial maupun simultan, sampel dalam 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

sehinggah diperoleh 17 sampel dengan periode penelitian 2014-2018. Jenis data 

menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan 

pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel (pooled data) 

menggunakan alat bantu Eviews 9. Penelitian model yang di pakai dalam analisis 

adalah memakai uji chow dengan metode common effect model. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa perhitungan hipotesis secara parsiel perbedaan temporer 

tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba dengan tingkat singnifikan 

sebesar 0.8096>0,05. Perbedaan permanen berpengaruh singnifikan terhadap 

persistensi laba ditunjukan sengan tinggkat signifikan sebesar 0.0000<0.05. 

komponen akrual berpengaruh singnifikan terhadap persistensi laba ditunjukan 

dengan tingkat signifikan sebesar 0.0069<0.05. Dan aliran kas berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba ditunjukan dengan tingkat singnifikan 

sebesar 0.0172<0.05. Untuk hasil pengujian secara simultan diperoleh 

Fhitung>Ftabel =12.62402>3.18 berarti pengujian hipotesis secara simultan 

antara perbedaan temporer, perbedaan permanen, komponen akrual dan aliran 

kas secara bersama-sama berpengaruh singnifikan terhadap persistensi laba. 

Dari hasil penelitian ini juga diperoleh Koefisien Determinasi (R
2
) dengan nilai 

0.386955 memiliki arti bahwa sebesar 38,69% pengungkapan dijelaskan oleh 

variabel perbedaan temporer, perbedaan permanen, komponen akrual dan aliran 

kas sedangkan sisanya 61,31% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  

 

 

Kata Kunci: Perbedaan Temporer, Perbedaan Permanen, Komponen Akrual, 

Aliran Kas, Persistensi Laba 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Informasi tentang laba (earnings) mempunyai peran yang sangat penting 

bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak internal 

maupun eksternal perusahaan sering menggunakan laba sebagai dasar 

pengambilan keputusan seperti pembagian kompensasi dan pembagian bonus 

kepada manajer, pengukuran prestasi atau kinerja manajemen, dasar penentuan 

besarnya pengenaan pajak dan pembagian deviden. Oleh karena itu kualitas laba 

menjadi pusat bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi dan 

pemerintah. Laba yang berkualitas adalah laba yang mencerminkan kelanjutan 

laba (sustainable earnings) di masa depan yang ditentukan oleh komponen akrual 

dan arus kasnya  Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

 Para pemakai laporan keuangan menilai laba merupakan elemen utama 

yang menjadi pusat perhatian, angka yang menunjukkan laba usaha tersebut dapat 

mempresentasikan kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. Agar dapat 
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memberikan informasi yang andal maka laba harus persisten (Fanani, 2010:109). 

Manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap tahunnya, yaitu 

untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntasi yang berlaku umum dan 

untuk pelaporan pajak berdasarkan peraturan perpajakan untuk menentukan 

besarnya penghasilan kena pajak atau laba fiskal.  

 Laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar 

perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual sehingga perusahaan tidak perlu 

melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, karena 

setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk 

menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-

penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak (UU KUP No. 

28 Tahun 2012). 

 Salah satu isu yang berkembang mengenai analisis peraturan perpajakan 

yang menarik banyak perhatian adalah book-tax difference. Peraturan perpajakan 

dan akuntansi memiliki tujuan yang berbeda sehingga kasus book-tax difference 

tersebut muncul hampir di semua negara. Terjadinya fenomena book-tax 

difference ini menimbulkan peluang terjadinya manajemen laba dan kualitas laba 

perusahaan (Martani dan Persada, 2009:4).  

 Laba yang dihasilkan perusahaan juga digunakan untuk menghitung pajak 

terutang. Perbedaan SAK dan UU Pajak menyebabkan perbedaan penghitungan 

laba menurut akuntansi dan fiskal, perbedaan ini biasa disebut dengan book tax 

difference. Dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP) untuk menentukan 

pajak terutang tahun berjalan, perusahaan melakukan koreksi fiskal dari laba 
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akuntansi. Berdasarkan penyebabnya, book tax difference dikelompokkan menjadi 

perbedaan tetap dan perbedaan sementara (Resmi, 2009:395). Perbedaan tetap 

terjadi karena transaksi pendapatan dan beban diakui menurut akuntansi dan tidak 

diakui menurut fiskal atau sebaliknya, dan tidak ada konsekuensi pajak yang 

ditangguhkan yang harus diakui (Kieso, 2008:16). Sedangkan perbedaan 

sementara terjadi karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya 

dalam menghitung laba, akibatnya akan menghasilkan jumlah kena pajak yang 

akan memperbesar laba kena pajak ditahun mendatang. Akibatnya perusahaan 

harus mencatat utang pajak tangguhan dan mengakui beban pajak tangguhan, atau 

jumlah yang dapat dikurangkan untuk memperkecil laba kena pajak ditahun 

mendatang, sehingga perusahaan harus mencatat aset pajak tangguhan dan 

mengakui manfaat pajak tangguhan (Kieso, 2008:14). Motivasi penelitian ini 

adalah perekayasaan laba sering ditemukan dengan tujuan hanya untuk 

mewujudkan kualitas laba yang tinggi atau laba yang persisten untuk 

mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Selain itu juga persistensi 

laba tidak dapat diteliti langsung namun diukur oleh beberapa proksi yang 

mempengaruhinya. 

 Book tax difference dapat memberi informasi tentang kualitas laba periode 

sekarang (Hanlon, 2005:138). Saat perusahaan melaporkan peningkatan laba 

walaupun hanya dengan sedikit peningkatan, rata-rata mempunyai beban pajak 

tangguhan yang lebih besar (saat laba menurut akuntansi besar dari laba menurut 

fiskal) jika dibandingkan perusahaan dengan sedikit penurunan laba, dan beban 

pajak tangguhan dapat memberikan informasi tentang aktivitas manajemen laba 
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oleh perusahaan, yaitu dengan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda 

pengakuan biaya untuk tujuan pelaporan keuangan (Philips et al, 2003 dalam 

Hanlon, 2005:138). 

 Perusahaan dengan perbedaan besar antara laba akuntansi dengan laba 

fiskal menunjukkan indikasi mempunyai kualitas laba yang rendah (Hanlon 

2005:143). Karena dengan book tax difference dapat diketahui adanya rekayasa 

manajerial yang tentunya berpengaruh terhadap kualitas informasi yang 

terkandung dalam laba. Apabila laba yang disajikan diduga sebagai hasil rekayasa 

manajemen, maka kualitas laba rendah. Artinya book tax difference dapat 

mempengaruhi persistensi laba dan mengindikasi kualitas laba. 

 Fenomena persistensi laba salah satunya dapat dilihat dari PT Pelangi 

Indah Canindo (PICO). 

Tabel 1.1 Fenomena PT PICO Penyebaran Laba PT Pelangi Indah Canindo 

Tahun Laba Sebelum Pajak Kenaikan (Penurunan) % 

2013 Rp.20.989 Milyar - - 

2014 Rp.20.537 Milyar (Rp. 452 Milyar) (2,15%) 

2015 Rp.17.451 Milyar (Rp.3.086 Milyar) (15,04%) 

2016 Rp.18.935 Milyar Rp.1.484 Milyar 8,51% 

2017 Rp.19.249  Milyar Rp.314  Milyar 1,66% 

2018 Rp.17.802 Milyar (Rp.1.447  Milyar) (7,52%) 

Sumber: Laporan Keuangan PT. PICO. 

 Persistensi laba adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang 

yang tercermin pada laba tahun berjalan. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat 

bahwa PT PICO mengalami kenaikan dan penurunan laba sebelum pajak yang 

tidak signifikan. Dimana pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan 

sebesar 2.15% dibandingkan dengan tahun 2013 dan pada tahun 2015 sebesar 

15.04% dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2016 kembali mengalami 
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kenaikan sebesar 8.51% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Begitu juga 

dengan laba sebelum pajak yang diperoleh PT PICO pada tahun 2017 mengalami 

kenaikan sebesar 1,66% dibandingkan dengan tahun 2016. Dan kembali 

mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 7.52%. Penurunan dan 

kenaikan laba sebelum pajak yang diperoleh oleh PT PICO tersebut dapat 

memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan tentang kineja 

perusahaan tersebut.  

 Dari hasil perbandingan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 

sampai tahun 2018 laba sebelum pajak yang diperoleh oleh PT PICO persisten. 

Perubahan laba sebelum pajak yang diperoleh oleh PT PICO tidak mengalami 

naik turun secara signifikan yaitu tidak melebihi 20%. Karena disini peneliti 

membuat ukuran untuk laba yang persisten tidak mengalami selisih naik atau 

turunnya laba sebelum pajak yang diperoleh adalah sebesar 20%. 

 Fenomena lain yang berkaitan dengan persistensi laba salah satunya pada 

kasus PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN). Dimana laba yang diperoleh 

dalam jangka waktu 4 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tahun Laba Sebelum Pajak Kenaikan (Penurunan) % 

2014 Rp. 2.105 Triliun -  

2015 Rp. 2.281 Triliun Rp. 176 Miliyar 8,38 % 

2016 Rp. 2.657 Triliun Rp. 376 Miliyar 16,49 % 

2017 Rp. 2.855 Triliun Rp. 198 Miliyar 7,47 % 

Sumber: Laporan Keuangan PT. CPIN. 

Berdasarlan tabel diatas dapat dilihat bahwa PT CPIN mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan 8,38% 

dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 176 Miliyar. Kemudian pada tahun 

2016 juga mengalami kenaikan sebesar 16,49% dibandingkan dengan tahun 2015. 
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Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 7,47% yaitu sebesar Rp. 198 Miliyar. 

Dari hasil perbandingan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 sampai 

tahun 2017 laba sebelum pajak yang diperoleh oleh PT CPIN persisten. Karena 

perubahan laba sebelum pajak yang diperoleh oleh PT CPIN tidak mengalami 

naik turun secara signifikan yaitu tidak melebihi 20%. 

Penelitian ini adalah replika dari penelitian yang dilakukan oleh Salsabiila 

S, dkk (2017) yang menguji pengaruh book tax differences dan aliran kas operasi 

terhadap persistensi laba. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pertama pada variabel yang diteliti. Dimana penelitian 

sebelumnya menggunakan variabel book tax differences (perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal), aliran kas operasi, dan persistensi laba. Sementara 

penelitian ini menggunakan variabel perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, 

komponen akrual dan aliran kas operasi. Peneliti menambah variabel yakni 

komponen akrual karena selain aliran kas operasi, komponen akrual juga 

menentukan nilai pada laba sebelum pajak. Komponen akrual mampu 

mempengaruhi persistensi laba, yakni ketika akrual tinggi maka ketepatan 

prediksi terhadap laba masa depan rmenjadi rendah, dan jika unsur akrual dalam 

laba rendah maka laba yang dilaporkan saat ini lebih tepat digunakan untuk 

memprediksi laba masa depan (Dewi dan Asri, 2015). Selain itu penelitian 

sebelumnya yang menguji pengaruh komponen akrual terhadap persistensi laba 

masih bersifat inkonsisten. Dimana penelitian yang dilakukan oleh  Dewi dan Asri 

(2015) menyatakan bahwa arus kas akrual tidak berpengaruh pada persistensi 
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laba, sementara penelitian yang dilakukan oleh Yasnita (2017) menyatakan bahwa 

komponen akrual berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba. 

 Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan variabel ukuran 

perusahaan yang diteliti oleh Dewi dan Asri (2015) sebagai variabel dependen 

karena dalam penelitiannya, Dewi dan Asri (2015) menyatakan bahwa variabel 

perusahaan berpengaruh terhadap persistensi laba. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraeni (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap persistensi laba.Pada buku Kebijakan Pendanaan dan 

Restrukturisasi Perusahaan oleh Sawir (2004:102) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar (bargaining power). 

Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk. Ada 

kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang 

lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. 

 Perbedaan yang kedua adalah pada tahun pengamatan. Dimana penelitian 

sebelumnya meneliti pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Sementara penelitian ini 

meneliti di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di BEI periode 2014-2018. Peneliti meneliti pada perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia karena berdasarkan permasalahan yang ditemukan 

peneliti.  

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian 

sebelumnya yang masih bersifat inkonsisten memotivasi peneliti untuk meneliti 

kembali persistensi laba dengan judul “Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi 
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dan Laba Fiskal, Komponen Akrual dan Aliran Kas terhadap persistensi 

Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor industri dasar dan kimia yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

yang diidentifikasi dalam penelitian ini terbatas pada:  

1. Bagaimana perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh negative 

terhadap persistensi laba satu periode ke depan pada Perusahaan Sektor 

industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2018? 

2. Bagaimana komponen akrual berpengaruh negative terhadap persistensi 

laba satu periode ke depan pada Perusahaan Sektor industri dasar dan 

kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018? 

3. Bagaimana aliran kas berpengaruh positif terhadap persistensi laba pada 

Perusahaan Sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dijabarkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperoleh bukti empiris 

tentang: 
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1. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh negative terhadap 

persistensi laba satu periode ke depan pada Perusahaan Sektor industri 

dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. 

2. Komponen akrual berpengaruh negative terhadap persistensi laba satu 

periode ke depan pada Perusahaan Sektor industri dasar dan kimia yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. 

3. Aliran kas berpengaruh positif terhadap persistensi laba pada Perusahaan 

Sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2018 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan 

konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan 

dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang akuntansi 

keuangan. 

2. Manfaat praktis  

a. Memberikan manfaat kepada investor, calon investor, analis pasar 

modal dan pemakai laporan keuangan yang lainnya untuk dapat 

mengukur persistensi laba secara tepat. 
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b. Memberikan alternatif untuk memprediksi laba masa depan yang 

memanfaatkan karakteristik data akuntansi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN, menguraikan tentang pendahuluan yang 

meliputi    latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA, berisi tinjauan pustaka yang digunakan 

untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Mencakup landasan teori dan review penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis penelitian.  

BAB III :  METODE PENELITIAN, menguraikan tentang metode penelitian 

yang meliputi definisi variabel operasional, populasi, penentuan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan 

dan metode analisis.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, Berisi tentang pengujian atas 

hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta 

pembahasan tentang hasil analisis yang berdasarkan teori yang 

berlaku.  

BAB V   : KESIMPULAN, Berisi tentang kesimpulan yang didapat dari 

analisis pada bab IV, implikasi penelitian, dan etebatasan penelitian 

serta berisi tentang saran bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Keagenan (agency  theory) merupakan hubungan agensi yang 

muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) 

untuk  memberikan pelayanan jasa  dan mendelegasikan  wewenang  pengambilan  

keputusan  kepada agent  tersebut  (Sari, 2016).  

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara 

prinsipal yaitu investor atau pemegang saham dengan agen yaitu manajemen. 

Principal dan agen berusaha saling memenuhi kontrak dimana, perusahaan 

membayar gaji dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti biaya fasilitas sewa 

rumah direktur, biaya pengobatan, dan mobil dinas yang termasuk book tax, 

principa latau investor membayar agency cost seperti beban gaji tersebut untuk 

memastikan aset-aset yang dimilikinya aman dan memberikan return bagi 

investor. 

Berkaitan dengan teori keagenan, teori agensi menggunakan tiga asumsi 

sifat manusia yaitu:  (1) Manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self 

interest), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan (3) Manusia selalu menghindari resiko (risk 

averse). Adannya asumsi sifat dasar manusia tersebut maka seorang manajer akan 

cenderung bertindak oportunis, yaitu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya 

dan memicu terjadinnya konflik keagenan (Mahadewi dan Krisnadewi, 2017). 

 

11 
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Ada tiga jenis konflik keagenan yang sering terjadi, yaitu: (1) konflik 

antara pemegang saham dengan manajemen, (2) konflik antara pemegang saham 

dengan pemegang utang, dan (3) konflik antara pemegang saham mayoritas 

dengan minoritas. Cara-cara untuk mengatasi konflik keagenan antara lain: (1) 

Meningkatkan kepemilikan manajerial, karena manajer langsung mendapatkan 

manfaat dari keputusan yang diambil, (2) Pendekatan pengawasan eksternal 

melalui penggunaan utang, utang akan dapat mengendalikan penggunaan free 

cash flow secara berlebihan oleh manajer, (3) 

 

2.2 Signaling Theory  

 Penelitian ini menggunakan agency theory (lebih khusus lagi motivasi 

signaling), dengan alasan bahwa publikasi laporan keuangan tahunan yang 

disajikan oleh perusahaan, apakah dapat memberikan sinyal pertumbuhan dividen 

(proxy dari cost of equity). Disamping itu, juga didasarkan pada alasan apakah 

publikasi laporan keuangan tahunan dapat memberikan sinyal terhadap aktivitas 

perdagangan saham. Atas dasar motivasi signaling, manajemen terdorong untuk 

menyajikan laporan laba yang mengarah pada persistensi laba. Persistensi laba 

merupakan laba yang dapat digunakan sebagai indikator future earnings. 

Persistensi laba yang sustainable dinyatakan sebagai laba yang mempunyai 

kualitas tinggi, sebaliknya jika laba unsustainable dinyatakan sebagai laba yang 

mempunyai kualitas jelek (Penman dan Zhang, 2002). Ketika para pemakai 

laporan keuangan (terutama investor) memandang laba perusahaan sustainable, 

maka expected dividend yield tumbuh secara stasioner (Fama dan French, 2002). 

Persistensi laba didefinisikan sebagai laba yang dapat digunakan sebagai 
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pengukur laba itu sendiri. Artinya, laba saat ini dapat digunakan sebagai indicator 

laba periode mendatang (future earnings). Laba yang semakin persisten 

menunjukkan laba semakin informatif; sebaliknya jika laba kurang persisten, 

maka laba menjadi kurang informative (Tucker dan Zarowin, 2006). 

 

2.3 Laba Akuntansi dan Laba Fiskal 

 Laba merupakan selisih pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan suatu 

perusahaan. Investor atau stakeholder melihat laba perusahaan yang dilaporkan 

melalui laporan laba rugi (Income Statement) untuk pengambilan kebijakan 

investasi terhadap perusahaan tersebut. Adanya 2 jenis laba menyebabkan terjadi 

perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan 

oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran laba menurut SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan) dan peraturan perpajakan. Menurut Belkaoui (2000:332) dalam Asma 

(2013:7) menyatakan bahwa laba akuntansi secara operasional didefinisikan 

sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari 

transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis. Harahap (2007) 

mengartikan laba akuntansi sebagai perbedaan antara revenue yang direalisasi 

yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya 

yang dihadapkan pada periode tersebut. Sedangkan laba fiskal adalah laba selama 

satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi dasar 

perhitungan pajak penghasilan (IAI, PSAK No.46). 

 Undang-Undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya 

membedakan penghasilan menjadi dua yaitu penghasilan yang merupakan objek 

pajak dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang 
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merupakan objek pajakpun dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan yang 

dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang dikenakan 

pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Selain itu peraturan perpajakan 

membagi beban mejadi dua, yaitu beban yang boleh dikurangkan dan beban yang 

tidak boleh dikurangkan. 

 

2.4 Perbedaan Permanen  

 Perbedaan permanen adalah perbedaan perlakuan terhadap penghasilan 

dan biaya dimana penghasilan dan biaya diakui oleh akuntansi komersial, tetapi 

tidak diakui oleh akuntansi perpajakan. Contoh perbedaan permanen yaitu 

penghasilan dalam bentuk natura (beras, minyak, dll). Dalam akuntansi komersial, 

penghasilan dalam bentuk natura diakui sebagai penghasilan, tetapi dalam 

akuntansi perpajakan, penghasilan dalam bentuk natura bukan merupakan objek 

pajak. Contoh lain misalnya biaya sumbangan. Dalam akuntansi komersial biaya 

sumbangan diakui sebagai biaya, tetapi dalam akuntansi perpajakan, biaya 

sumbangan tidak diakui sebagai biaya (bukan objek pajak). 

Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan 

pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:  

1. Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008. 

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 

Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan 

objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus 

dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba 
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fiskal. Berikut ini beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan 

objek pajak:  

a. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat 

yang dibentuk secara sah.  

b. Warisan. 

c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

wajib pajak atau pemerintah. 

d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa. 

e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan.  

f. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, 

firma dan kongsi.  

2. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008  

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang 

tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya dengan perlakuan 

terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat 

pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai biaya dalam 

laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh 
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laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh 

dibebankan sebagai biaya:  

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 

kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota. 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan 

piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. 

e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

f. Pajak penghasilan. 

g. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 

tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan 

melalui penyusutan atau amortisasi.  

3. Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan  

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan atau 
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Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan pajak. 

Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya 

perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan 

penghitungan pajak. 

b. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib 

pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di luar 

negeri. 

c. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan 

pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung 

besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. 

Menurut Poernomo dikutip Lestari (2011) perbedaan permanen 

terdiri dari:  

a. Penghasilan yang telah dipotong PPh final Sesuai dengan Pasal 4 ayat 

2 UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-

tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas 

lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah 

dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan 

pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tersebut 

harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan 

dari laba menurut akuntansi komersial.  
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b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Penghasilan yang 

bukan merupakan objek pajak tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) 

Undang-Undang Pajak penghasilan. Penghasilan tersebut harus 

dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari 

laba menurut akuntansi komersial.  

c. Pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense dan tidak 

termasuk dalam deductible expense. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 

Pajak Penghasilan mengatur tentang pengurang penghasilan bruto yang 

termasuk dalam kelompok pengeluaran yang tidak boleh dibebankan 

sebagai biaya (non deductible expense), sedangkan Undang-Undang 

yang mengatur mengenai biaya yang dapat menjadi pengurang 

penghasilan bruto (deductible expense) dalam menentukan besarnya 

penghasilan kena pajak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1).  

 

2.5 Perbedaan Temporer  

Perbedaan temporer adalah perbedaan metode pembebanan yang 

digunakan oleh akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dalam akhir tahun buku 

atau tahun pajak. Contoh perbedaan temporer yaitu penyusutan, dalam akuntansi 

komersial pembebanan biaya penyusutan dilakukan berdasarkan umur ekonomis 

suatu aset, tetapi dalam akuntansi perpajakan, pembebanan biaya penyusutan 

dilakukan berdasarkan golongan kelompok. Contoh lainnya adalah penilaian 

persediaan, penyisihan kerugian piutang, dan laba rugi penyertaan saham. 

Penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskan sebagai berikut:  
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1. Metode Penyusutan dan Amortisasi  

Penyusutan untuk kepentingan perpajakan secara substansial 

berbeda dengan penyusutan untuk kepentingan akuntansi. Metode 

penyusutan menurut akuntansi didisain untuk mempersandingkan antara 

pengeluaran suatu aset atau penurunan manfaat aset bersamaan dengan 

manfaat ekonomis yang didapatkan dari penggunaan aset tersebut. Periode 

penyusutan atau masa manfaat yang digunakan untuk kepentingan 

perpajakan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan 

dan sama sekali tidak terkait dengan masa manfaat aset yang bersangkutan 

atau dengan kata lain tidak ada usaha untuk mempersandingkan antara 

penghasilan dengan pengeluaran (Zain, 2008). 

2. Metode Penilaian persediaan. 

Dalam akuntansi, banyak metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan persediaan dan harga pokok penjualan, seperti metode 

identifikasi spesifik (spesific identification), mendahulukan persediaan 

yang diperoleh pertama (FIFO), mendahulukan persediaan yang diperoleh 

terakhir (LIFO), serta harga perolehan yang diperoleh secara rata-rata 

(weighted average). Dalam perpajakan, metode penilaian persediaan yang 

diperkenankan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak terutang 

terbatas kepada metode yang mendahulukan persediaan yang diperoleh 

pertama (FIFO) dan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata 

(weighted average) seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan 

pasal 10 ayat (6). Jika terdapat penerapan pendekatan yang berbeda antara 
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laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal maka akan 

menimbulkan perbedaan temporer dan alokasi harga pokok penjualan 

menjadi berbeda untuk setiap tahun sehingga menghasilkan laba kotor 

yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak bersifat tetap karena akan 

dikompensasikan pada periode berikutnya.  

3. Penghapusan piutang. 

Dalam akuntansi, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan 

dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor 

piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk 

piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. 

Dalam akuntansi dikenal dua metode penghapusan piutang, yaitu:  

a. Metode langsung. 

Dalam metode ini, kerugian piutang baru diakui pada waktu 

diketahui ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sesuai 

dengan kebijakan perusahaan atau pernyataan debitur. Dengan 

demikian pengakuan kerugian piutang sebagai pengurangan baru 

dilakukan pada tahun terjadinya penghapusan piutang tersebut. 

b. Metode cadangan  

Dalam metode cadangan, pada setiap akhir periode dibentuk 

cadangan kerugian untuk menaksir jumlah yang sekiranya tidak dapat 

ditagih pada periode berikutnya. Pada saat pembentukan cadangan ini 

perusahaan mengakui adanya kerugian piutang, sedangkan pada saat 

benar-benar tidak dapat ditagih (piutang harus dihapus) maka tidak lagi 
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mengakui adanya kerugian piutang dan membebankannya ke rekening 

cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam 

ketentuan perundang-undangan perpajakan, salah satu komponen yang 

tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan 

Penghasilan Kena Pajak adalah pembentukan atau pemupukan dana 

cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih usaha tertentu, seperti 

usaha bank dan sewa guna usaha (Pasal 9 ayat (1) huruf (c)). Piutang 

akan dihapus dan diakui sebagai kerugian piutang pada saat atau 

periode dimana piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih 

dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan 

Pasal 6 ayat (1) huruf (h). Hal ini berarti metode yang dianut adalah 

penghapusan piutang langsung. Perbedaan pengurangan kerugian 

piutang dari pendapatan dalam laporan laba rugi hanya dalam waktu, 

dan akan saling menutup pada periode yang lain. 

 

2.6 Perbedaan antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (Book-tax 

differences)   

Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan 

keuangan komersial berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. 

Rekonsiliasi fiskal tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang 

menyebabkan terjadi perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda 

antara standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak (Martini dan Persada, 

2009). Dasar yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat 
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menimbulkan terjadinya perbedaan penghitungan laba (rugi) perusahaan. 

Perbedaan itulah yang menimbulkan istilah book-tax differences dalam analisis 

perpajakan (Suwandika dan Astika, 2013:200). 

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak dibidang bisnis akan menyusun 

laporan keuangan untuk dua tujuan setiap tahunnya. Tujuan yang pertama ialah 

pelaporan keuangan sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan yang 

kedua yaitu sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk menentukan besarnya 

kewajiban pajak perusahaan yang harus dibayarkan ke pihak regulator dalam hal 

ini yaitu pemerintah (Hanlon, 2005). Informasi posisi keuangan terutama 

disediakan dalam neraca sedangkan informasi kinerja terutama disediakan dalam 

laporan laba rugi dan informasi perubahan posisi keuangan disajikan dalam 

laporan arus kas.   

1. Beda Tetap (permanent differences)  

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan 

dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan 

beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, 

ataupun sebaliknya.Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut 

akuntansi (laba sebelum pajak/pre tax income) yang berbeda secara tetap 

dengan laba atau rugi menurut fiskal PhKP (taxable income).  

2. Beda Sementara (temporary differences)  

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:238) bahwa, beda sementara 

merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya 

temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi 
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maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap 

tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang 

dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Perbedaan temporer dimaksudkan 

sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (tax base) dari suatu aset 

atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang 

berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang (Waluyo, 

2009:228). 

 

2.7 Persistensi Laba 

Persistensi laba merupakan salah satu komponen nilai peridiktif laba dan 

unsur relevansi. Laba dikatakan persisten ketika aliran kas dan laba akrual 

berpengaruh terhadap laba tahun depan dan perusahaan dapat mempertahankan 

jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa yang akan datang. Informasi 

yang berkaitan dengan persistensi laba dapat membantu investor dalam 

menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan (Barth dan Hutton, 2004:201). 

 Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan. Sehingga dalam memfasilitasi tujuan 

tersebut, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menetapkan suatu kriteria yang 

harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Kriteria utama dalam laporan keuangan adalah relevan dan reliabel. 

Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan 

dengan menguatkan atau mengubah pengharapan para pengambil keputusan, dan 

informasi tersebut dikatakan reliabel apabila dapat dipercaya dan menyebabkan 

pemakai informasi bergantung pada informasi tersebut (Wijayanti, 2006). Laba 
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yang dilaporkan oleh perusahaan juga menjadi dasar dalam penetapan pajak. 

Sering kali terjadi perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan 

ini disebabkan perbedaan tujuan masing-masing dalam pelaporan laba. Perbedaan 

antara laba akuntansi dan laba fiskal (book-tax differences) dapat memberikan 

informasi mengenai kualitas laba. Logika yang mendasarinya adalah adanya 

sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal. 

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (book-tax differences) dapat 

memberikan informasi tentang management discretion akrual. kualitas laba 

akuntansi yang dilaporkan oleh manajemen menjadi pusat perhatian pihak 

eksternal perusahaan (Djamaluddin, 2008). Laba akuntansi yang berkualitas 

adalah laba akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak mengandung gangguan 

persepsian (perceived noise), dan dapat mencerminkan kinerja keuangan 

perusahaan yang sesungguhnya (Chandrarin, 2003). Sedangkan Menurut Hayn 

(1995:125) dalam Wijayanti (2006) bahwa gangguan persepsian dalam laba 

akuntansi disebabkan oleh peristiwa transitori (transitory events) atau penerapan 

konsep akrual dalam akuntansi. Peristiwa transitori adalah peristiwa yang hanya 

terjadi pada waktu tertentu, tidak terus-menerus, dan mengakibatkan fluktuasi 

yang besar terhadap laba rugi akuntansi. Oleh karena itu, salah satu komponen 

untuk menilai kualitas laba adalah persistensi laba. Persistensi laba akuntansi 

merupakan laba akuntansi yang diharapkan di masa depan (expected future 

earnings) yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun berjalan (current earnings).   
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Biaya (manfaat) pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer 

antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat dianggap sebagai gangguan persepsian 

dalam laba akuntansi, karena dua hal:  

1. Biaya (manfaat) pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi 

merupakan hasil dari penerapan konsep akuntansi akrual dalam pengakuan 

pendapatan dan biaya serta memiliki konsekuensi pajak 

2. Biaya (manfaat) pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi 

merupakan komponen transitori, yang berarti bahwa biaya (manfaat) pajak 

tangguhan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus dan hanya terjadi 

dalam perioda tertentu, yaitu selama perusahaan menerapkan metoda dan 

kebijakan akuntansi yang berbeda dengan peraturan pajak (Wijayanti, 

2006). 

 

2.8 Komponen Akrual  

Basis akrual dan kas basis merupakan dua basis pencatatan dalam 

akuntansi. Menurut Abdul Halim (2007) penerjemah Moh Kurdi dalam buku yang 

berjudul Kamus Istilah Akuntansi, menjelaskan bahwa: “accrual basis atau dasar 

akrual adalah pengakuan (pencatatan) transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila 

transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas,” sehingga dengan 

pendekatan ini, mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban pada 

periode terjadinya tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. 

Sedangkan basis kas (cash basis) adalah pengakun (pencatatan) transaksi ekonomi 

dimana transaksi tersebut terjadi ketika uang benar-benar diterima atau 

dikeluarkan. 
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Menurut Hidayati dan Zulaikha (2003), konsep akrual dibedakan menjadi 

dua yaitu:  

1. Discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba atau beban yang 

bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen, misalnya 

akrual yang muncul akibat perubahan estimasi tingkat piutang tak tertagih, 

dimana perubahan estimasi dilakukan manajemen untuk mengurangi 

beban yang dilaporkan dalam suatu periode dan tidak terkait dengan 

perubahan sales perusahaan (kegiatan operasional perusahaan).  

2. Non discretionery accrual adalah pengakuan akrual laba yang wajar 

dimana sesuai dengan standart atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

misalnya akrual yang timbul dari peningkatan estimasi tingkat piutang tak 

tertagih, dimana peningkatan estimasi ini ditimbulkan oleh peningkatan 

dalam sales perusahaan (kegiatan operasional perusahaan).  

 

2.9 Aliran Kas  

Menurut IAI dalam PSAK No.2 paragraf 5 tahun 2009 arus kas adalah 

aliran kas masuk dan aliran kas keluar atau setara kas. Laporan arus kas 

menjelaskan perubahan pada kas atau setara kas dalam periode tertentu. Setara kas 

adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang bisa segera ditukar 

dengan kas.  

Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan 

menurut tiga kategori utama : 

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan 
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merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aliran kas dari 

aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan umumnya arus kas tersebut berasal dari transaksi dan peristiwa 

lain yang mempengaruhi penentapan laba atau rugi bersih (Syakur, 2009). 

Dalam PSAK No. 2 paragraf 13 (IAI : 2009) menyatakan bahwa jumlah 

aliran kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus 

kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai 

unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna 

dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 

2. Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang 

serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah 

arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus 

kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan 

dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan 

arus kas masa depan (Syakur, 2009).  

3. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

Pengungkapan arus kas yang timbul dari transaksi ini berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok 

modal perusahaan (Syakur, 2009).  
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Menurut PSAK No.2 paragraf 04 (IAI:2009), laporan arus kas disusun 

dengan tujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna 

untuk mengevaluasi perubahan dalam asset bersih perusahaan, struktur keuangan 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta 

waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, sehingga memungkinkan para pengguna 

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari 

laporan arus kas dengan laporan arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah dari aktivitas operasi. Hal 

ini disebabkan karena komponen dari laba akuntansi adalah arus kas dari aktivitas 

operasi dan akrual (Prabowo, 2010). 

 

2.10 Pajak menurut Pandangan Islam 

Secara etimologi pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah Dhamba 

yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, 

membebankan dan lain-lainnya. Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik 

secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. 

Adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah SWT pada Surat At-

Taubah ayat 29: 
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Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. 

 

Berdasarkan definisi pajak maka dapat ditarik kesimpulan tetang ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:  

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (Wajib Pajak membayar Pajak) ke sektor negara (pemungut 

pajak/ administrasi pajak). 

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib 

Pajak. 

5. Selain fungsi budgetair(anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau 

anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 
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mengatur atau melaksakanakan kebijakan Negara dalam lapangan 

ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulerend). 

 

2.11 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Perbedaan Hasil Penelitian 

Tuti Nur Asma 

(2012) 

 

Pengaruh Aliran 

Kas dan 

Perbedaan 

Antara Laba 

Akuntansi 

dengan Laba 

Fiskal Terhadap 

Persistensi Laba 

Variabel: 

komponen 

akrual (X3). 

Tahun 

penelitian 

2013-2017 

Aliran kas operasi 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

persistensi Laba, 

perbedaan laba akuntansi 

dan laba fiskal 

berpengaruh signifikan 

negative terhadap 

persistensi laba. 

Suwandika  

dan Astika  

(2013) 

Pengaruh 

Perbedaan Laba 

Akuntansi, Laba 

Fiskal, 

Tingkat Hutang 

Pada Persistensi 

Laba 

Variabel:  

Aliran kas 

(X2), 

Komponen 

akrual (X3). 

Objek 

Penelitian:  

Perusahan 

manufaktur 

Yang 

Terdaftar di 

BEI. 

LNBTD  

tidak terbukti  

memiliki persistensi laba  

lebih rendah dibanding  

perusahaan dengan  

small book-tax 

differences, LPBTD  

terbukti memiliki 

persistensi laba lebih 

rendah dibanding  

perusahaan dengan small 

book tax differences. 

Anik 

Setianingsih 

(2014) 

Pengaruh 

Perbedaan Laba 

Akuntansi dan 

Laba Fiskal, 

discretionary 

accrual, dan 

Aliran Kas 

Terhadap 

Persistensi Laba 

(Studi Empiris 

pada Perusahaan 

Manufaktur di 

BEI). 

Tahun 

penelitian 

Book tax difference 

dengan proksi beban 

pajak tangguhan dan 

discretionary accrual 

berpengaruh signifikan 

negative terhadap 

persistensi laba dan aliran 

kas berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap persistensi laba. 

 

 Deni Yasnita 

(2017) 

Perbedaan Laba 

Akuntansi dan 

Laba Fiskal, 

Pada 

perusahaan 

manufaktur 

Large negative book tax 

difference,  Large positif 

book tax difference, 
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volalitas arus 

kas, volalitas 

penjualan, aliran 

kas operasi, dan 

komponen 

akrual terhadap 

persistensi laba  

 (Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Dalam Index 

Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

Tahun 2011-

2015) 

dan Tahun 

penelitian. 

Pada 

Variabel 

volalitas arus 

kas, volalitas 

penjualan 

volalitas arus kas dan 

Volatilitas penjualan 

tidak berpengaruh 

terhadap persistensi laba, 

Arus kas operasi dan 

komponen akrual 

berpengaruh terhadap 

persistensi laba 

Denis Kamal 

Putra (2017) 

Pengaruh Arus 

kas, Laba 

Akrual, dan 

Book Tax 

Difference 

Terhadap 

Persistensi Laba 

(Studi Kasus 

Pada Perusahaan 

LQ45 yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2011-

2015) 

Perusahaan 

penelitian 

dan tahun 

penelitian 

arus kas operasi (X1), 

arus kas investasi (X1), 

arus kas pendanaan (X1), 

laba akrual (X2), dan 

book tax difference (X3) 

terdapat pengaruh yang 

signifikan  secara 

simultan terhadap 

persistensi laba (Y) 

Sabrina 

Anindita Putri 

(2017) 

Pengaruh Aliran 

Kas Operasi, 

Book Tax 

Differences, dan 

Tingkat Hutang 

Terhadap 

Persistensi Laba 

Peneliti tidak 

ada variabel 

tingkat 

hutang. 

Kemudian 

peneliti 

menambah 

variabel 

komponen 

akrual 

Variabel aliran kas 

operasi, Variabel tingkat 

hutang memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

persistensi laba. Variabel 

perbedaan temporer tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

persistensi laba. 

Sumber: Jurnal-jurnal tahun 2012-2017 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan 

yang bermanfaat bagi stakeholder (suatu masyarakat, kelompok, komunitas, 

ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu 

organisasi atau perusahaan) perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan. 

Laporan laba rugi yang menyediakan informasi mengenai hasil kegiatan 

perusahaan selama periode berjalan menjadi salah satu komponen laporan 

keuangan utama yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh para 

stakeholder. Laporan laba rugi ini sering dijadikan tolok ukur kinerja suatu 

perusahaan (Martini dan Persada, 2009:6).  

Namun tidak jarang perusahaan melakukan manipulasi laba dalam 

melaporkan labanya, sehingga mengakibatkan kualitas laba menjadi buruk dan 

kurang persisten. Hal tersebut dilakukan agar kinerja perusahaan selalu tampak 

baik di mata stakeholder. Laba yang dimanipulasi tersebut tentunya menyesatkan 

bagi para pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan (Wijayanti, 

2006). 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan Laba 

Akuntansi dan Laba Fiskal 

(Book tax differences) (X1) 
Persistensi 

Laba (Y) 

Aliran Kas (X3) 

Komponen Akrual 

(X2) 
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2.13 Hipotesis 

1. Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (book-tax differences) 

Terhadap Persistensi Laba 

a. Perbedaan temporer 

Persistensi laba merupakan expected future earnings maka 

unsur yang mewakili dari persistensi laba tersebut adalah laba bersih. 

Penelitian ini memprediksi bahwa persistensi laba akan rendah apabila 

terdapat perbedaan temporer yang besar. Laba bersih diperoleh dari 

laba bersih yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. 

Perbedaan temporer diperoleh melalui rekonsiliasi fiskal yang terdapat 

pada catatan laporan keuangan dan dibagi dengan total aktiva.  

Dengan demikian hiportesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah: 

H1a :  Book-tax difference temporer berpengaruh negatif terhadap 

persistensi laba pada Perusahaan Sektor industri dasar dan 

kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2018. 

b. Perbedaan Permanen 

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan 

keuangan fiskal ini menyangkut masalah pendapatan atau beban tetapi 

tidak berhubungan dengan periode tetapi jumalahnya yang 

dipersoalkan. Sebagai contoh, pendapatan yang diperoleh dari bunga 

deposito memang secara akuntansi komersial akan masuk sebagai 
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penghasilan, tetapi aturan perpajakan tidak masuk dalam penghasilan 

kena pajak yang diterapkan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-

Undang Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak atas bunga 

deposito bersifat final. Demikian halnya dengan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam bentuk natura atau kenikmatan( 

Waluyo, 2016) . Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih 

menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) 

kena pajak menurut fiskal. Perbedaan permanen sebagai pembentuk 

book- tax differences menyebabkan adanya koreksi fiskal baik positif 

maupun negatif. Koreksi positif menyebabkan laba fiskal bertambah. 

Jika laba fiskal bertambah maka beban pajak pajak yang harus 

dibayarkan akan semakin besar. Semakin besar beban pajak yang harus 

dibayarkan maka semakin kecil laba bersih yang dihasilkan. Koreksi 

negative menyebabkan laba fiskal berkurang sehingga beban pajak 

yang harus dibayarkan semakin kecil. Beban pajak yang semakin kecil 

membuat laba bersih menjadi semakin besar. Oleh karena itu, 

perbedaan permanen berpengaruh dengan pertumbuhan laba.  

H1b :  Book-tax difference permanen berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba pada Perusahaan Sektor industri dasar dan 

kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2018. 
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2. Pengaruh Komponen Akrual Terhadap Persistensi laba  

Akuntansi dikenal dengan istilah basis akrual dan basis kas. 

Perbedaan yang sering digunakan adalah pendekataan akrual. Akuntansi 

akrual dianggap lebih baik dari pada akuntansi berbasis kas. Akrual adalah 

suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya diakui pada waktu 

terhutang. Menurut Dewi dan Putri (2015:247) akrual adalah item laba 

sebelum pajak yang tidak mempengaruhi kas pada periode berjalan. Selain 

dapat memprediksi arus kas masa depan, akrual juga dapat digunakan 

untuk memprediksi laba masa depan. 

 Menurut Nuraina (2011) 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. Laba yang disusun atas dasar akrual 

mengandung unsur kepentingan menejer dalam pelaporan tersebut 

sehingga informasi arus kas operasi diperlukan sebagai salah satu 

pertimbangan dalam memprediksi kinerja perusahaan dimasa depan. 

Penelitian Moienadin dan Tabatabaenasab (2016) menyimpulkan bahwa 

akrual berpengaru terhadap persistensi laba, hal tersebut dikuatkan oleh 

penelitian lain yaitu oleh Nina et.al (2014) yang menyimpulkan bahwa 

akrual memiliki kemampuan dalam memprediksi laba masa depan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini 

adalah:  
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H2 :  Pendekanatan komponen akrual berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba pada Perusahaan Sektor industri dasar dan kimia 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. 

3. Pengaruh Aliran Kas Terhadap Persistensi Laba  

Aliran kas dari aktivitas operasi merupakan aliran kas yang 

diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan utama perusahaan 

adalah menghasilkan barang atau jasa dan menjualnya. Kegiatan ini 

mencakupi kegiatan penerimaan kas, misalnya penjualan barang atau jasa 

tunai dan penerimaan piutang. Aliran kasoperasi sebagai proksi komponen 

laba permanen merupakan aliran kas masuk dan kas keluar dari aktivitas 

operasi sebelum pajak (pretax cash flow) yang dihitung sebagai total aliran 

kas operasi dikurangi aliran kas dari pos luar biasa dan ditambah pajak 

penghasilan. Banyaknya aliran kas operasi maka akan meningkatkan 

persistensi laba. Sehingga aliran kas operasi sering digunakan sebagai cek 

atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin tinggi aliran kas 

operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau 

persistensi laba tersebut (Septiana, 2011). Penelitian Wijayanti (2006) 

menyimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi 

laba. Penelitian yang dilakukan Dewi dan Putri (2015:247) arus kas 

operasi berpengah terhadap persistensi laba. Berdasarkan pembahasan 

tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 



37 

 

 
 

H3 :  Arus kas berpengaruh positif terhadap persistensi laba pada  

Perusahaan Sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2018. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 119). Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang diperoleh dari data statistic. Jumlah 

populasi yang diperoleh ada 72 perusahaan. 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tesebut (Ferdinand, 2014: 171). Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu teknik pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan 

atau pertimbangan pribadi semata. Dengan kata lain penentuan sampel 

yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan 

terlebih dahulu oleh peneliti terhadap sampel penelitian (Santosa dan 

Wedari, 2007:98). 

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan manufaktur pada sector Industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. 

2. Perusahaan manufaktur pada sector Industri dasar dan kimia yang listing 

selama periode pengamatan 

3. Perusahaan manufaktur pada sector Industri dasar dan kimia yang tidak 

mengalami kerugian selama periode pengamatan Laporan keuangan yang 

disajikan dalam mata uang rupiah. 

4. Perusahaan manufaktur pada sector Industri dasar dan kimia yang laporan 

keuangannya disajikan dalam bentuk rupiah. 

5. Laporan keuangan yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian selama periode pengamatan. 

Tabel 3.1  Proses Seleksi Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur pada sector Industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. 
72 

Perusahaan manufaktur pada sector Industri dasar dan kimia 

yang tidak listing selama periode pengamatan (CAKK, SMCB, 

INOV, SMKL, INRU, IMPC, KDSI, WSBP, AAGI, INCF, 

KMTR, MARK, ADMG, MDKI, MOLI, TDPM, PBID, 

CPRO, SWAT) 

(19) 

Perusahaan manufaktur pada sector Industri dasar dan kimia 

yang mengalami kerugian selama periode pengamatan (SPMA, 

KBRI, FASW, TIRT, SULI, SIPD, MAIN, YPAS, FPNI, 

BRNA, APLI, INKP, JPFA, UNIC, ETWA, BRPT, TBMS, 

BAJA, NIKL, KRAS, JKSW, GDST, CTBN, BTON, ALMI, 

ALKA, MLIA, KIAS, AMFG,  

(29) 

Perusahaan manufaktur pada sector Industri dasan dan kimia 

yang laporan keuangannya tidak disajikan dalam bentuk rupiah 

(TKIM, ISSP, TPIA, IPOL) 

(4) 

Laporan keuangan yang tidak memiliki informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian selama periode pengamatan 

(WTON, ARNA. IGAR) 

(3) 

Total perusahaan yang dipilih sebagai sampel 17 

Sampel (29 perusahaan x 5 tahun) 85 

Sumber: Data olahan penulis (2019) 
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Berdasarkan kriteria pemilihan sampel perusahaan yang diunduh melalui 

website www.idx.com.id dan pencarian manual yang dilakukan oleh peneliti maka 

diperoleh perusahaan yang digunakan sebagai sampel yaitu 17 perusahaan. 

Berikut merupakan table daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dan 

telah memenuhi kriteria penelitian: 

Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

2 SMBR Semen Baturaja Tbk 

3 SMGR Semen Indonesia Tbk 

4 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

5 INAI Indah Alumunium Industri Tbk 

6 LION Lion Metal Works Tbk 

7 LMSH Lionmesh Prima Tbk 

8 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 

9 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

10 EKAD Ekadarma Internasional Tbk 

11 SRSN Indo Acidatama Tbk 

12 INCI Intan Wijaya Internasional Tbk 

13 AKPI Argha Karya Prima Industri Tbk 

14 TRST Trias Sentosa Tbk 

15 TALF Tunas Alfin Tbk 

16 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

17 ALDO Alkindo Naratama Tbk 

 

3.2 Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan sector 

Industri Dasar dan Kimia Tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

http://www.idx.com.id/
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 1999: 12) 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berisi variabel dependen dan independen yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 dan telah diaudit. Sumber data dapat 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Pada penelitian ini, terdapat 2 jenis variabel penelitian, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah persistensi laba.  

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari perbedaan 

laba akuntansi dan laba fiskal, aliran kas dan komponen akrual. 

a. Variabel Dependen (Variabel terikat) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya 

variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah persistensi laba. Pengukuran persistensi laba memfokuskan pada 

koefisien regresi laba sekarangterhadap laba sebelumnya. Hubungan 

http://www.idx.co.id/
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tersebut dapat dilihat dari koefisien slope regresi antara laba sekarang 

dengan laba sebelumnya. Adapun rumus yang dipakai dalam mengukur 

persistensi laba adalah mengacu pada penelitian sebelum nya yang 

dilakukan (Sabrina, 2017) yaitu: Laba sebelum pajak t – laba sebelum 

pajak t-1 : total aset. 

b. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal (Book Tax Differences). 

Menurut Barus dan Rica (2014) dimana perbedaan laba keuangan 

akuntansi (komersial) dengan laporan keuangan fiskal adalah suatu 

perbedaan yang terjadi karena tidak semua peraturan akuntansi dalam 

standar akuntansi keuangan diperoleh dalam peraturan pajak. Menurut 

Hasan, et. al (2014:152) Book Tax Differences dalam penelitian  

diproksikan oleh perbedaan temporer dan perbedaan permanen. 

a) Perbedaan temporer 

Perbedaan temporer adalah perbedaan yang timbul sebagai 

akibat perbedaan waktu pengakuan atas pendapatan dan biaya 

menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan. (Rafitaningsih, 2015) 

Perbedaan Temporer = Jumlah perbedaan temporer : Total 

Aset  
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b) Perbedaan Permanen 

Perbedaan permanen adalah perbedaan perlakuan terhadap 

penghasilan dan biaya dimana penghasilan dan biaya diakui oleh 

akuntansi komersial, tetapi tidak diakui oleh akuntansi perpajakan. 

Konsekuensinya penghasilan dan biaya tersebut harus dikeluarkan 

dari laporan laba rugi ketika menghitung pendapatan kena pajak. 

Perbedaan permanen terdiri dari penghasilan yang telah dipotong 

PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, 

pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense dan 

tidak termasuk dalam deductible expense. Perbedaan permanen 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Perbedaan Permanen = Jumlah perbedaan Permanen : Total 

Aset  

2) Komponen Akrual  

Komponen laba akrual adalah sebagai proksi dari komponen 

akrual. Laba akrual merupakan transitori item laba sebelum pajak 

yang tidak mempengaruhi kas pada perioda berjalan (pretax accrual). 

PTACC yang dihitung sebagai laba akuntansi sebelum pajak (PTBI) 

dikurangi aliran kas operasi sebelum pajak (PTCF) kemudian di bagi 

total aset (Hanlon, 2005). Irfan dan Kiswara (2013) Komponen akrual 

di ukur dengan menggunakan rumus:  

Total akrual = Laba bersih – Arus kas Operasi 
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3) Aliran Kas  

Aliran kas sebagai proksi komponen laba permanen 

merupakan aliran kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi 

sebelum pajak (pretax cash flow). Aliran kas operasi merupakan in-

dikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat meng-

hasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, membayar 

dividen dan melakukan investasi baru. (Septavita, 2016) 

Pretax cash flow = Jumlah aliran kas : Total Aset  

 

3.5 Metode Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 

2011:10). Statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary 

least square (OLS) yaitu suatu periode dimana terdapat variable 

independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen 

yaitu variabel yang dejelaskan dalam suatu persamaan linear. Uji asumsi 
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klasik bertujuan untuk mendapatkan estimasi serta kesimpulan yang lebih 

tepat dalam penelitian (Ghozali, 2011: 162). Uji asumsi klasik dianggap 

penting, karena untuk mengetahui terpenuhinya syarat-syarat digunakan 

regresi berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan 

adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam 

regresi, suatu variabel dependen dan independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). 

Regresi dikatakan baik adalah refresi yang memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t 

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal, apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan 

uji statistik. 

 Cara yang pertama untuk melihat model regresi normal atau 

tidak, dilakukan analisis grafik dengan melihat “normal probability 

report plot” yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari 

data sesungguhnya dengan distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, 
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maka garis yang menggantikan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya. 

 Cara kedua, yaitu dengan uji statistik, salah satu uji statistik 

yang biasa digunakan adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Untuk 

meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti menggunakan 

uji Kolmogrov-Smirnov ini. Jika pada hasil uji Kolmogrov-Smirnov 

menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi 

normal dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka data 

tersebut berdistribusi tidak normal. 

2) Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2011:110) Uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang 

bebas dari autokorelasi. 

3) Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

korelasi antara variabel bebas dalam persamaan model regresi. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen (Ghozali, 2011:105). Jika variabel bebas saling 

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesame 

variabel bebas sama dengan nol. Multikolinieritas di dalam regresi 
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dapat dilihat dari tolerance value dan lawannya variance inflation 

factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011:106). Sehingga untuk 

menunjukkan tidak adanya korelasi antar variabel independen maka 

nilai tolerance harus ≥ 0,10 atau sama dengaan nilai VIF ≤ 10.  

4) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011:139) Uji heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu uji park, uji glejser 

dan uji white. Penelitian ini menggunakan uji glejser dengan 

meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen.  

Jika nilai signifikan hitung lebih besar dari alpha = 5%, maka tidak 

ada masalah heteroskedastisitas.  

Tetapi jika nilai signifikan hitung kurang dari alpha = 5% 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi 

heteroskedastisitas.  
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3.6 Analisis Regresi dengan Data Panel 

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah analisis 

regresi linear berganda (multiple linear regression). Analisis regresi berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap suatu 

variabel terikat. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya 

pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. 

Regresi data panel 

Y=a + b1 X1a + b2.X1b + b3 X2 + b4 X3 + e 

Keterangan: 

Y  : Persistensi Laba 

a  : Bilangan Konstan (Konstanta) 

b  : Koefisien Regresi 

X1a : Perbedaan Temporer 

X1b : Perbedaan Pemanen 

X2 : Komponen Akrual 

X3 : Aliran Kas 

e  : error 

Penggunaan regresi data panel adalah dengan menggabungkan data time 

series dan cross section, panel menyediakan data yang lebih banyak dan informasi 

yang lebih lengkap serta bervariasi. Data panel mampu mengakomodasi tingkat 

heterogenitas individu-individu yang tidak diobservasi, data panel dapat 

digunakan untuk mempelajari kedinamisan data, data panel dapat 

mengidentifikasikan dan mengukur efek yang tidak dapat ditangkap oleh data 
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cross section murni maupun data time series murni, data panel memungkinkan 

untuk membangun dan memguji model yang bersifat lebih rumit dibandingkan 

data cross section murni maupun data time series murni, data panel dapat 

meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit observasi 

terlalu banyak.  

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu pooling Least Square (model Common Effect). Model fixed 

Effect, dan model Random Effect. 

a. Cammon Effect 

Estimasi Cammon Effect ( koefisien tetap antara waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

data panel. Hal ini karena adanya dengan mengkombinasikan data time 

series dan data cross secsion tanpa melihat perbedaan antara waktu dan 

individu, sehingga dapat menggunakan metode OLS dalam mengestimasi 

data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa prilaku data antar perusahaan sama 

dalam berbagai kurun waktu. 

b. Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed 



50 

 

 
 

Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep anatara perusahaan umum 

intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan 

antar waktu. 

c. Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi 

efisiensi para meter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat 

menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi 

Random Effect ini menggunakan variabel gangguan (eror terms). 

 

3.7 Pemilihan Model 

1. F Test (chow Test) 

Digunakan untuk memilih antara metode common Effect dan 

metode Fixed Effect dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effect 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < α = 5%, atau nilai 

profitability (p-value) F test < α = 5% maka Ho ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Jika 

nilai p-value cross section Chi Square ≥ α = 5%, atau nilai profitability (p-

value) F test ≥ α = 5% maka H0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode common effect. 
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2. Uji Haustman 

Digunakan unuk menentukan apakah metode Random Effect atau 

metode Fixed Effect yang sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

H0: Metode Random Effect 

H1: Metode Fixed Effect 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < α = 5%, atau nilai 

profitability (p-value) F test < α = 5% maka Ho ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Jika 

nilai p-value cross section Chi Square ≥ α = 5%, atau nilai profitability (p-

value) F test ≥ α = 5% maka H0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode random efeect. 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji Parsial (Uji t), 

Uji Simultan (Uji F), dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
). 

1. Uji Persial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara 

individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel signifikasi 

0,05 (5%). 

a. Jika nilai signifikan t < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen sehingga H0 ditolak. 



52 

 

 
 

b. Jika nilai signifikan t > 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen, sehingga H0 diterima. 

2. Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas 

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F 

tabel. Apabila F hitung> F tabel dengan menggunakan nilai signifikan 0,05 

(5%)  

a. Apabila F hitung < F tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak, artinya 

tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap 

variabel terikat. 

b. Apabila F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak, artinya 

ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

3.  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemempuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun tahun waktu (time series) 

biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

pengaruh perbedaaan temporer, perbedaan permanen, komponen akrual dan arus 

kas terhadap persistensi laba. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini 

adalah 17 perusahaan sektor industry dasar dan kimia  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang memenuhi kiteria-kiteria pemilihan sampel 

yang digunakan dalam penelitian.  

Dari analisi sampel data yang menggunakan Eviews 9, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan dari penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Perbedaan temporer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

persistensi laba. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya perbedaan temporer 

tidak merubah variasi nilai persistensi laba. Hal ini terjadi karena pada 

perbedaan temporer terdapat item berupa aset pajak tangguhan, kewajiban 

pajak tangguhan, penghasilan beban pajak tangguhan dan beban pajak 

tangguhan yang akan memengaruhi neraca dan laba rugi. Perbedaan 

temporer kena pajak merupakan penyebab timbulnya beban pajak 

tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan yang menimbulkan kewajiban 

atau aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer dengan koreksi positif, 

jumlah yang dikoreksi akan menambah perhitungan beban pajak kini. Hal 

 

78 



55 

 

 
 

itu menyebabkan jumlah perbedaan temporer yang tadinya dapat 

menambah pajak penghasilan dalam bentuk penghasilan pajak tangguhan. 

2. Perbedaan permanen berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi 

laba. Hal ini terjadi karena perbedaan permanen lebih banyak mencakup 

beban yang tidak diperkenankan menurut pajak seperti biaya jamuan tamu, 

sumbangan, natura, pendapatan bunga, bunga atau deviden maka laba 

menurut akuntansi akan lebih kecil dari pada laba menurut pajak. 

Perhitungan laba secara akuntansi dan secara fiskal akan berbeda, ketika 

perbedaan permanen yang harus dikurangkan di akuntansi tetapi tidak 

dikurangkan di pajak yang mengakibatkan beda permanen bertambah dan 

diikuti pertumbuhan laba bersih yang positif juga. 

3. Komponen akrual berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba. 

Jika variabel komponen akrual tinggi maka ketepatan prediksi terhadap 

laba masa depan menjadi rendah. 

4. Aliran kas berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba. Pada 

dasarnya lairan kas yang dijadikan patokan dalam bertindak selain laba. 

Semakin tinggi nilai aliran kas pada perusahaan, maka kualitas laba atau 

persistensi laba meningkat. Begitu pula sebaliknya jika nilai aliran kas 

menurun maka kualitan laba pun akan menurun.  

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka 

diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 
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1. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel indenpenden yang terkait 

dengan persistensi laba seperti ukuran perusahaan dan lainnya. 

2. Penelitian selanjutnya Objek penelitiannya masih banyak ditempat yang 

lain seperti sektor pertambangan, sektor tekstil dan lain-lain yang terdaftar 

di BEI.  

3. Penelitian selanjutnya bisa mengambil jumlah tahun periode yang lebih 

banyak untuk pengamatan penelitian. 
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FIXED EFFECT 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.002883 0.009486 0.303924 0.7622 

X1A -0.752898 0.406496 -1.852166 0.0686 

X1B -1.020494 0.263010 -3.880062 0.0002 

X2 0.147147 0.138243 1.064409 0.2911 

X3 0.126653 0.182122 0.695429 0.4893 
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.510424     Mean dependent var -0.008401 

Adjusted R-squared 0.357431     S.D. dependent var 0.054232 

S.E. of regression 0.043472     Akaike info criterion -3.223029 

Sum squared resid 0.120951     Schwarz criterion -2.619550 

Log likelihood 157.9787     Hannan-Quinn criter. -2.980293 

F-statistic 3.336267     Durbin-Watson stat 2.384861 

Prob(F-statistic) 0.000130    
     
     

 

COMMON EFFECT 

 

Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2014 2018   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  



 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.005177 0.007047 0.734685 0.4647 

X1A 0.068872 0.284890 0.241751 0.8096 
X1B 0.722221 0.159637 4.524132 0.0000 
X2 0.229648 0.082860 2.771507 0.0069 
X3 0.256624 0.105456 2.433477 0.0172 

     
     R-squared 0.386955     Mean dependent var 0.029785 

Adjusted R-squared 0.356302     S.D. dependent var 0.046020 
S.E. of regression 0.036922     Akaike info criterion -3.702970 
Sum squared resid 0.109062     Schwarz criterion -3.559284 
Log likelihood 162.3762     Hannan-Quinn criter. -3.645175 
F-statistic 12.62402     Durbin-Watson stat 2.045614 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

yang berpengaruh Cuma satu yaitu variabel x1b. uji f berpengaruh dengan r
2 
38,69%. 

UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests    

Equation: Untitled    

Test cross-section fixed effects   
      
      

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.   
      
      

Cross-section F 1.383966 (16,64) 0.1785  

Cross-section Chi-square 25.256128 16 0.0654  
      
      

 

Untuk memilih apakah uji common effect atau fixed effect yg digunakan, maka dilakukan uji 

cchow. Jika nilai prob lebih besar dari 0,05 maka model yang digunakan adalah model common 

effect. (0,1785 > 0,05) maka yg digunakan adalah common effect.  

 

 

 

 

 



 

 

RANDOM EFFECT 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 85  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 0.005158 0.008587 0.600723 0.5497 

X1A -0.495558 0.342182 -1.448231 0.1515 

X1B -1.078966 0.193237 -5.583649 0.0000 

X2 0.071533 0.100375 0.712658 0.4781 

X3 -0.008688 0.128231 -0.067754 0.9462 
     

     

 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     

     

Cross-section random 0.007348 0.0278 

Idiosyncratic random 0.043472 0.9722 
     

     



 

 

 Weighted Statistics   
     

     

R-squared 0.333262     Mean dependent var -0.007858 

Adjusted R-squared 0.299925     S.D. dependent var 0.053106 

S.E. of regression 0.044434     Sum squared resid 0.157949 

F-statistic 9.996807     Durbin-Watson stat 1.769794 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     

     

 Unweighted Statistics   
     

     

R-squared 0.340864     Mean dependent var -0.008401 

Sum squared resid 0.162841     Durbin-Watson stat 1.716632 
     
     

 

UJI HAUSMAN 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     

Cross-section random 7.577470 4 0.1083 
     
     

 

Uji hausman digunakan untuk memilih antara model fixed effect dan random effect. Jika nilai 

prob > 0,05 maka yg digunakan adalah random effect. (0,1083 > 0,05) yg digunakan random 

effect. 

Note: Namun karena pada uji chow model fixed effect sudah tersingkir. Dan yg dipilih adalah 

common effect jadi tidak perlu diperbandingkan lagi dengan random effect. 



 

 

UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

Sample: 1 85     
      
      
 Y X1A X1B X2 X3 
      
      

 Mean  0.029785  0.008968  0.013837  0.079291 -0.016414 

 Median  0.018680  0.006060  0.006100  0.069170 -0.010470 

 Maximum  0.304000  0.095050  0.220590  0.259010  0.126880 

 Minimum -0.017330 -0.032080 -0.010290  0.000870 -0.152520 

 Std. Dev.  0.046020  0.014872  0.027751  0.060196  0.049295 

 Skewness  4.077998  2.925341  5.326264  0.829800 -0.399536 

 Kurtosis  23.04667  17.21006  38.11255  3.183041  3.973220 

      

 Jarque-Bera  1658.878  836.3868  4768.386  9.873384  5.615926 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.007178  0.060328 

      

 Sum  2.531720  0.762270  1.176120  6.739750 -1.395220 

 Sum Sq. Dev.  0.177901  0.018580  0.064689  0.304383  0.204121 

      

 Observations  85  85  85  85  85 

 

UJI NORMALITAS 

0
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-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Series: Residuals

Sample 1 85

Observations 85

Mean       4.49e-18

Median  -0.004786

Maximum  0.236157

Minimum -0.062033

Std. Dev.   0.036033

Skewness   3.289890

Kurtosis   22.87721

Jarque-Bera  1552.656

Probability  0.000000


 

 

 

 

 



 

 

UJI AUTOKORELASI 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     

F-statistic 0.106749     Prob. F(2,78) 0.8989 

Obs*R-squared 0.232023     Prob. Chi-Square(2) 0.8905 
     

     

     

UJI HETEROKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test: White  
     

     

F-statistic 0.331460     Prob. F(14,70) 0.9875 

Obs*R-squared 5.284504     Prob. Chi-Square(14) 0.9814 

Scaled explained SS 51.20452     Prob. Chi-Square(14) 0.0000 
     
     

     

 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

 Y X1A X1B X2 X3 
      
      

Y  1.000000  0.150992  0.557756  0.243254  0.245982 

X1A  0.150992  1.000000  0.103384  0.064422  0.234128 

X1B  0.557756  0.103384  1.000000  0.168257  0.252492 

X2  0.243254  0.064422  0.168257  1.000000 -0.479636 

X3  0.245982  0.234128  0.252492 -0.479636  1.000000 
 

 



 

 

UJI HIPOTESIS 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Sample: 1 85    

Included observations: 85   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.005177 0.007047 0.734685 0.4647 

X1A 0.068872 0.284890 0.241751 0.8096 

X1B 0.722221 0.159637 4.524132 0.0000 

X2 0.229648 0.082860 2.771507 0.0069 

X3 0.256624 0.105456 2.433477 0.0172 
     
     

R-squared 0.386955     Mean dependent var 0.029785 

Adjusted R-squared 0.356302     S.D. dependent var 0.046020 

S.E. of regression 0.036922     Akaike info criterion -3.702970 

Sum squared resid 0.109062     Schwarz criterion -3.559284 

Log likelihood 162.3762     Hannan-Quinn criter. -3.645175 

F-statistic 12.62402     Durbin-Watson stat 2.045614 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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