
 

 
 

PENGARUH PERBEDAAN LABA AKUNTANSI DAN LABA 

FISKAL, VOLATILITAS ARUS KAS, VOLATILITAS 

PENJUALAN, ALIRAN KAS OPERASI DAN  

KOMPONEN AKRUAL TERHADAP  

PERSISTENSI LABA 

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) 

 

SKRIPSI  

 

OLEH: 
 

ARTIKA DEVIA UTAMI 

11573201929 

 
 

  

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU 

2020 



 
 

 

 

PENGARUH PERBEDAAN LABA AKUNTANSI DAN LABA 

FISKAL, VOLATILITAS ARUS KAS, VOLATILITAS 

PENJUALAN, ALIRAN KAS OPERASI DAN  

KOMPONEN AKRUAL TERHADAP  

PERSISTENSI LABA 

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral 

Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

  

Oleh: 

 

ARTIKA DEVIA UTAMI 

11573201929 

 

  

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU 

2020 





 
 

 

 

  



 

i 

 

ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PERBEDAAN LABA AKUNTANSI DAN LABA 
FISKAL, VOLATILITAS ARUS KAS, VOLATILITAS 

PENJUALAN, ALIRAN KAS OPERASI DAN KOMPONEN 
AKRUAL TERHADAP PERSISTENSI LABA 

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2018) 

  

Oleh 

 

ARTIKA DEVIA UTAMI 

11573201929 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan laba akuntansi 

dan laba fiscal, volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, aliran kas operasi 

dan komponen akrual terhadap persistensi laba. Pengukuran persistensi 

laba dalam penelitian ini menggunakan koefisien regresi. Penelitian ini 

dilakukan pada pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Jumlah pengamatan sebanyak 125 

sampel penelitian yang diperoleh dengan metode purposive sampling 

yaitu sampel yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel 

yang representatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Model Regresi Data Panel. Hasil analisis menunjukkan volatilitas 

arus kas, volatilitas penjualan, aliran kas operasi, komponen akrual, secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba sedangkan 

perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba. 

 

 

Kata Kunci     :  Persistensi  Laba,  Perbedaan Laba Akuntansi dan 

Laba Fiskal, Volatilitas Arus Kas,  Volatilitas  Penjualan,  Aliran Kas 

Operasi, Komponen Akrual 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF ACCOUNTING AND FISCAL PROFIT DIFFERENCES, 

CASH FLOW VOLATILITY, SALES VOLATILITY, OPERATING CASH 

FLOW AND ACCRUAL COMPONENTS TO PROFIT PERSISTENCY 

(Empirical Study of Banking Companies Listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2014-2018) 

 

by 

 

ARTIKA DEVIA UTAMI 

11573201929 

 

This study aims to examine the effect of differences in accounting 

earnings and fiscal earnings, cash flow volatility, sales volatility, operating 

cash flow and the accrual component of earnings persistence. Earnings 

persistence measurement in this study uses regression coefficient. This 

research was conducted on banking companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange (IDX) for the 2014-2018 period. The number of 

observations of 125 research samples obtained by purposive sampling 

method is a sample that meets certain criteria to get a representative 

sample. The analysis technique used in this study is the Panel Data 

Regression Model. The analysis showed that cash flow volatility, sales 

volatility, operating cash flow, accrual component, partially had a 

significant effect on earnings persistence, while differences in accounting 

earnings and fiscal earnings did not significantly influence earnings 

persistence. 

 

 

Keywords: Profit Persistence, Differences in Accounting Profit and Fiscal Profit, 

Cash Flow Volatility, Sales Volatility, Operating Cash Flow, Accrual 

Components 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. 

Pelaporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban 

manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan selama periode tertentu. Laporan 

keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan perusahaan 

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat beberapa keputusan, 

seperti penilaian kinerja manajemen, penentuan kompensasi manajemen, 

pemberian dividen kepada pemegang saham, dan lain sebagainya 

(Suwandika dan Astika, 2013). 

Laba merupakan salah satu aspek penting bagi perusahaan, karena 

merupakan salah satu tujuan utama suatu usaha didirikan. Perusahaan 

tentunya mengharapkan laba yang tinggi, berkelanjutan dan konsisten 

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

tidaklah cukup. Perusahaan tentu juga mengharapkan laba yang 

menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dan dapat menjadi 

acuan untuk memprediksi laba pada periode yang akan datang. Dengan 

kata lain laba yang persisten merupakan laba yang diharapkan dan penting 

bagi perusahaan (Suwandika dan Astika, 2013).  Perusahaan akan 

berupaya menunjukkan persistensi laba perusahaan yang tinggi dengan 

tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik dimata auditor dan 
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investor apabila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi (Fanani, 

2010). 

Informasi tentang laba 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 di masa depan yang ditentukan oleh 

komponen akrual dan arus kasnya Menurut Ikatan Akuntan Indonesia . 

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 memberikan informasi yang andal maka laba 
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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, 2010). 

Volatilitas arus kas memiliki pengaruh pada persistensi laba. 

Volatilitas arus kas merupakan derajat penyebaran arus kas atau indeks 

penyebaran distribusi arus kas perusahaan.  Untuk mengukur persistensi 

laba dibutuhkan informasi arus kas yang stabil, yaitu yang mempunyai 
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volatilitas yang kecil. Jika arus kas berfluktuasi tajam maka sangatlah sulit 

untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang. 

Volatilitas penjualan merupakan derajat penyebaran penjualan atau 

indeks penyebaran distribusi penjualan perusahaan. Menurut Kusuma dan 

Sadjiarto (2014), volatilitas penjualan juga menentukan persistensi laba 

dimana volatilitas penjualan yang rendah akan dapat menunjukkan 

kemampuan laba dalam memprediksi aliran kas di masa yang akan datang. 

Namun, jika tingkat volatilitas penjualan tinggi, maka persistensi laba 

tersebut akan rendah, karena laba yang dihasilkan akan mengandung 

banyak gangguaan (noise) yang dapat mengurangi persistensi laba. 

Aliran  kas  operasi  juga  dapat  mempengaruhi  persistensi  laba,  

Sifat transitori dan permanen dari persistensi laba umumnya ditentukan 

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

Pandangan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Asma (2012) 

yang membuktikan bahwa adanya hubungan positif antara aliran kas 

operasi dengan persistensi laba. Pandangan berbeda diungkapkan oleh 

Meythi (2006) yang membuktikan tidak adanya pengaruh antara aliran kas 

operasi dengan persistensi laba. 

Selain aliran kas operasi, komponen akrual juga memiliki pengaruh 

pada persistensi laba. 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 
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masa depan (Dahler dan Febrianto, 2006). Akrual dalam laporan keuangan 

akan membuat mekanisme yang lebih efektif bagi manajer untuk 

memberikan informasi yang superior terhadap pasar. 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. 

Melihat pentingnya laba bagi pengguna laporan keuangan, maka 

menurut Fanani (2010), para pengguna laporan keuangan akan 

memusatkan perhatian mereka terhadap persistensi laba. Jika laba tahun 

berjalan suatu perusahaan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba 

perusahaan di masa yang akan datang, maka laba perusahaan tersebut 

merupakan laba yang persisten. Persistensi laba terkait juga dengan kinerja 

harga saham perusahaan di pasar modal yang diwujudkan dalam imbalan 

hasil. Persistensi laba yang tinggi dapat ditunjukkan melalui hubungan 

kuat yang tercipta antara laba perusahaan dengan imbalan hasil bagi 

investor. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan laba dengan investor 

dapat mencerminkan persistensi laba perusahaan. Menurut Suwandika dan 

Astika (2013), ciri-ciri laba persisten yang dilaporkan perusahaan adalah 

dapat dilihat melalui laba yang tidak terlalu berfluktuatif. 

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 
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kena pajak (PKP) untuk menentukan pajak terutang tahun berjalan, 

perusahaan melakukan koreksi fiskal dari laba 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. Sedangkan 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 asset 

pajak tangguhan dan mengakui manfaat pajak tangguhan. 

Banyak fenomena yang berkaitan dengan persistensi laba salah 

satunya pada kasus Bank Danamon mencatat laba bersih setelah pajak 

mencapai Rp 2,604 triliun pada akhir 2014. Angka tersebut turun dari 

penghitungan sebelumnya sebesar Rp 3,453 triliun, menyusul aturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang asuransi kendaraan. 

Pendapatan bunga bersih atau net interest income mencapai Rp 13,7 triliun 

pada akhir 2014. Laba bersih turun dibanding tahun sebelumnya yang 

mencapai Rp 4,04 triliun sepanjang 2013. Direktur Utama Bank Danamon, 

Henry Ho mengatakan laba bersih Bank Danamon dipengaruhi oleh 

https://republika.co.id/tag/danamon
https://republika.co.id/tag/laba-bersih
https://republika.co.id/tag/bank-danamon
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pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lamban di tahun 2014. Selain itu, 

penurunan harga minyak dunia dan penurunan harga komoditas, kenaikan 

harga bahan bakar minyak (BBM), dan kenaikan suku bunga Bank 

Indonesia (BI rate) menjadi 7,75 persen. 

(https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/15/01/29/niy2df-2014-

laba-bersih-bank-danamon-turun) 

Fenomena tersebut menyebabkan persistensi laba mulai 

dipertanyakan karena laba dengan fluktuasi menurun curam dalam waktu 

singkat menunjukan perusahaan tersebut tidak mampu untuk 

mempertahankan laba yang diperoleh saat ini maupun menjamin laba 

untuk masa depan.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi persistensi laba. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi persistensi laba adalah perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal (book tax differences). Laba terbagi menjadi 2, 

yaitu laba akuntansi & laba fiskal. Perbedaan laba akuntansi & laba fiskal 

atau yang 4 biasa dikenal dengan book tax differences menjadi suatu 

permasalahan yang sangat menarik di Indonesia. Book tax differences 

adalah perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan 

perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi 

keuangan.Peraturan perpajakan dan akuntansi mempunyai tujuan dan 

dasar penyusunan yang berbeda, sehingga muncul hampir disemua negara 

mengalami perbedaan tersebut (Martini dan Persada, 2010). Book tax 

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/15/01/29/niy2df-2014-laba-bersih-bank-danamon-turun
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/15/01/29/niy2df-2014-laba-bersih-bank-danamon-turun
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differences mempengaruhi persistensi laba karena dapat memberikan 

informasi mengenai kualitas laba saat ini. Book tax differences dalam 

analisis perpajakan menjadi salah satu cara untuk menilai kualitas laba 

perusahaan (Wijayanti, 2006). Kualitas laba dari suatu perusahaan sering 

dikaitkan dengan persistensi laba, karena persistensi laba merupakan 

komponen dari karakteristik kualitatif relevansi yaitu predictive value 

(Jonas dan Blanchet, 2000: 353), sehingga beberapa informasi dalam book 

tax differences dapat mempengaruhi persistensi laba. Laba yang tidak 

terlalu berfluktuatif merupakan ciri-ciri laba yang persisten dan kualitas 

laba yang dilaporkan perusahaan adalah baik. 

Motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan laba bagi 

investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Laba dalam laporan 

keuangan sering digunakan oleh manajer untuk menarik calon investor 

sehingga laba tersebut sering direkayasa untuk mempengaruhi keputusan 

investor. Persistensi laba dipilih karena sangat relevan dalam perspektif 

kegunaan keputusan dan mencerminkan tujuan dari informasi akuntansi 

seperti yang dikatakan dalam Conceptual Frame work (FASB). 

Alasan memilih perusahaan perbankan dalam penelitian ini yaitu 

pada perusahaan perbankan yang menawarkan saham di Bursa Efek 

Indonesia, Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang diharapkan 

memiliki   prospek cukup cerah di masa mendatang, karena saat ini 

kegiatan masyarakat Indonesia sehari- hari tidak lepas dari jasa perbankan 

dan perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang memepunyai 
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kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara.  Pengukuran  

perbankan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan 

melihat kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan 

perbankan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek  Indonesia.  Kinerja  bisa  diketahui  hanya  jika  individu  

atau  kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang 

telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan dan target-

target tertentu yang akan dicapai tanpa adanya tujuan atau target kinerja 

perusahaan tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukur 

keberhasilan. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Cel Indra (2012) dan 

Lailatul Lutfiyah (2016). Hasil penelitian Lailatul Lutfiyah (2016) yaitu 

Variabel Volatilitas Arus Kas, Volatilitas Penjualan, Tingkat Hutang, 

Book tax difference, Siklus Operasi dan Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap persistensi laba. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan manufaktur sektor indusri barang konsusmsi yang terdaftar di 

BEI periode 2012-2014. Sedangkan hasil penelitian Cel Indra (2012) 

yaitu Volatilitas Arus Kas berpengaruh positif terhadap persistensi laba 

kecuali volatilitas penjualan dan besaran akrual. Penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI selama periode 2009-

2012. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah adanya penambahan variable, rentang waktu dalam 
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pengambilan sampel perusahaan dan objek yang digunakan pada 

penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sedangkan 

pada penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan manufaktur. 

Objek penelitian yang dipilih ialah perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Berdasarkan latar 

belakang diatas, selanjutnya penulis melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal, Volatilitas 

Penjualan, Volatilitas Arus Kas, Aliran Kas Operasi Dan Komponen 

Akrual Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-

2018)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal berpengaruh 

terhadap Persistensi Laba ? 

2. Apakah Volatilitas Arus Kas berpengaruh terhadap Persistensi Laba ? 

3. Apakah Volatilitas Penjualan berpengaruh terhadap Persistensi Laba ? 

4. Apakah Aliran Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba ? 

5. Apakah Komponen Akrual berpengaruh terhadap Persistensi Laba ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba 

Fiskal terhadap Persistensi Laba. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Volatilitas Arus Kas terhadap Persistensi 

Laba. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Volatilitas Penjualan terhadap Persistensi 

Laba. 

4. Untuk mengetahui Pengaruh Aliran Kas Operasi terhadap Persistensi 

Laba. 

5. Untuk mengetahui Pengaruh Komponen Akrual terhadap Persistensi 

Laba. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal, Volatilitas 

Penjualan, Volatilitas Arus Kas, Aliran Kas Operasi, dan Komponen 

Akrual terhadap persistensi laba dan menambah pengetahuan di bidang 

akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Persistensi Laba, serta memberikan tambahan informasi, 
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wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya 

untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang di teliti. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi kepada 

pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Program Studi Akuntasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Dan Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas dan 

menggali lebih dalam teori-teori yang telah di pelajari semasa kuliah. 

2. Bagi pihak yang berkepentingan antara lain : 

Bagi Perusahaan Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba 

fiskal baik secara positif ataupun negatif akan memberikan dampak secara 

luas terhadap kinerja perusahaan khususnya dalam memperoleh laba. Bagi 

Pihak Lain Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan. Kalangan 

Akademisi Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan 

literature untuk meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi di 

masa mendatang khususnya dibidang perpajakan.\ 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait, sehingga pada 

akhirnya didapatkan kesimpulan dan permasalahan yang dibahas. Secara 

garis besar, sistematika penulisan ini terbagi menjadi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini 

juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai 

sistematika penulisan. 

BAB II :    TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini terdiri dari Landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis 

yang digunakan dalam penulisan proposal ini. 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis statistik deskriptif dan hasil penelitian. 

Dilanjutkan dengan hasil uji asumsi klasik, setelah itu 

pemilihan model data panel, dan dilanjutkan analisis regresi 

data panel, baru dilakukan pengujian hipotesis dan 

pembahasannya. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. 

Didalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, serta saran yang relevan untuk 

penelitian yang selanjutnya dengan temuan atau hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 



 

15 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agency 

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (principal) 

menyewa pihak lain  (agent) untuk melaksanakan suatu jasa dan 

mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen 

tersebut (Prasiwi, 2015). Pada agency theory, yang disebut prinsipal 

adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen pengelola 

perusahaan. Prinsipal meminta kepada agen untuk mengambil suatu 

tindakan atas nama prinsipal. 

Menurut Jensen & Meckling dalam Kurniasih & Sari (2013) 

menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara 

manajer (agent) dengan pemegang saham (principal). Hubungan 

keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan 

pemegang saham atau biasanya disebut konflik kepentingan. Masalah itu 

timbul karena pemegang saham dan manajer berusaha untuk 

memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham selaku 

pemilik atau prinsipal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan 

secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasikan sedangkan 

manajer menginginkan pemberian kompensasi atau  insentif yang  

sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. 

Teori keagenan adalah masalah yang terjadi antara pemegang 

saham dengan manajer karena adanya perbedaan tujuan, pemegang saham 
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menginginkan bertambahnya  kekayaan  dan  kemakmuran  pemilik  

modal,  sedangkan  manajer menginginkan bertambahnya kesejahteraan 

para manajer (Handayani, 2009). Dari beberapa pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa teori keagenan merupakan  teori  yang  menjelaskan  

perbedaan  kepentingan  antara  pemegang saham dengan agen, dimana 

masing-masing dari principal dan agent mementingkan  kepentingan  

sendiri.  Pemegang  saham  tidak  menyukai kepentingan manajer yang 

dapat mengakibatkan bertambahnya biaya perusahaan, sehingga 

menurunkan keuntungan perusahaan. 

Kondisi perusahaan yang sesungguhnya terkadang hanya diketahui 

oleh manajer karena manajer berada di dalam perusahaan untuk mengelola 

perusahaan sehingga mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan 

sedangkan prinsipal bisa dikatakan jarang datang langsung ke perusahaan 

sehingga informasi yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan manajer.  

Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi.  Asimetri informasi 

adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principal 

berbeda dengan yang diberikan kepada agent untuk melakukan tindakan 

yang oportunistik. Tindakan yang oportunistik (opportunistic behaviour)  

adalah  tindakan  yang  tujuannya  mementingkan  kepentingan  diri 

sendiri (Rahmawati, 2012). Dua  pihak  yang  memiliki  kepentingan  yang  

berbeda  yaitu  pricipal  dan agen.  Ketika pemilik  menyerahkan 

wewenang  pengambilan keputusan kepada manajemen akibatnya 

manajemen memiliki informasi yang lebih luas dari pada pemilik yang 
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menyebabkan adanya sifat manajemen yang melaporkan laba secara 

oportunitas untuk kepentingan pribadinya. Kualitas laba akan rendah jika 

hal itu terjadi, perusahaan akan diragukan kualitasnya apabila tidak 

melaporkan sesuai fakta yang terjadi. 

2.2 Laba 

2.2.1 Pengertian Laba 

 Masalah  yang  berkaitan  dengan  laba  adalah  menentukan  

konsep  laba secara tepat untuk pelaporan keuangan sehingga angka 

laba merupakan angka yang bermakna bagi pemakai laporan keuangan. 

Pemaknaan dan pendefinisian laba mempunyai implikasi terhadap 

pengukuran dan penyajian laba. Laba akuntansi sekarang dianut dimaknai 

sebagai selisih antara pendapatan dan biaya karena akuntansi secara umum 

menganut konsep kos historis, asas akrual, dan konsep penandingan. 

Pendefinisian laba seperti ini lebih bermakna sebagai pengukur kembalian 

atas investasi (return on investment) dari pada sekedar perubahan kas. 

Menurut PSAK No 46 (Revisi 2010).“ laba akuntansi adalah laba atau rugi 

selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak”. Sedangkan laba kena 

pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) 

selama satu  periode  yang  dihitung  berdasarkan peraturan berdasarkan 

peraturan  yang ditetapkan  oleh  otoritas  pajak  atas  pajak  pajak  

penghasilan  yang  terutang (diunasi). 
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2.3 Persistensi Laba 

Persistensi laba akuntansi adalah revisi dalam laba akuntansi yang 

diharapkan dimasa  mendatang  (expected future earnings)  yang  

diimplikasikan oleh  laba tahun berjalan (current  earnings).  Besarnya 

revisi  ini menunjukkan tingkat  persistensi  laba.  Inovasi  terhadap  laba  

sekarang  adalah  informative terhadap laba masa depan ekspektasian, 

yaitu manfaat masa depan yang diperoleh pemegang saham. Definisi 

persistensi laba menurut Scrott (2015) adalah revisi laba yang diharapkan 

dimasa mendatang (expected future earnings) yang diimpikasikan oleh 

inovasi laba tahun  berjalan  sehingga persistensi  laba dilihat  dari 

inovasi laba tahun. Persistensi laba merupakan ukuran yang menjelaskan 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang 

diperoleh saat ini sampai satu periode masa depan Zdulhiyanov (2015). 

Persistensi laba menurut Sunarto (2010) merupakan laba yang mempunyai 

kemampuan  sebagai  indikator  laba periode  mendatang  (future 

earnings)  yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang 

(repetitive) dalam jangka panjang (sustainable). Laba dikatakan persisten, 

apabila laba saat ini dapat digunakan sebagai pengukur laba periode 

mendatang. 

Persistensi laba adalah property laba yang menjelaskan kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini 

sampai mendatang. Persistensi laba merupakan salah satu ukur kualitas 

laba dimana laba yang  berkualitas dapat  menunjukkan kesinambungan 
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laba, sehingga laba yang persistensi cendrung tidak terlalu berfluktuasi di 

setiap periode. Persistensi laba seringkali dikategorikan sebagai salah satu 

pengukuran kualitas laba karena persistensi laba mengandung unsur 

( predictive value) sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian dimasa lalu, sekarang, 

dan masa depan (Leonado, 2007). ( Predictive value) adalah salah satu 

komponen relevansi selain (feedback value dan timeliness). Relevansi 

adalah satu karakter kualitatif laporan keuangan. 

Persistensi laba sering digunakan sebagai pertimbangan kualitas laba 

karena persistensi laba merupakan komponen dari karakteristik kualitatif  

relevansi yaitu predictive value, Martani dan Aulia (2008). Persistensi laba 

diukur dengan menggunakana koefisien dari regresi antara laba akuntansi 

periode sekarang dengan peiode yang akan datang (Wijayanti, 2006). Laba   

yang   berkualitas   adalah   laba   yang   mencerminkan   kelanjutan   laba 

(sustainable earnings) dimasa depan, yang ditentukan oleh komponen 

akrual dan aliran  kasnya.  Selain  itu  laba  akuntansi  yang  berkualitas  

adalah  laba  yang memiliki sedikit atau tidak mengandung gangguan 

persepian (perceived noise), dan dapat mencerminkan kinerja keuangan 

perusahaan yang sesungguhnya (Djamaluddin, 2008). Salah satu penyebab 

rendahnya kualitas laba adalah dikarenakan adanya manajemen laba 

(earnings management). 
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2.4 Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal 

Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan 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. (Martani dan Persada, 

2009). Salah satu hal yang berkaitan dengan laba yang terjadi di 

perusahaan yaitu adanya fenomena perbedaan laba akuntansi dengan laba 

fiskal yang disebut dengan book tax differences (Chi, Pincus, & Teoh, 

2014). BTD disebabkan adanya diferensiasi peraturan dan penyusunan 

antara standar akuntansi keuangan dengan standar akuntansi perpajakan. 

Adanya diferensiasi standar penyusunan dalam perhitungan laba komerisal 

dan laba fiskal dapat menimbulkan pula diferensiasi jumlah pendapatan 

sebelum pajak (laba komersial) dengan pendapatan kena pajak (laba fiskal) 

(Brooks, Godfrey, Hillen brand, & Money, 2016). Faktor selanjutnya 

adalah muculnya diferensiasi kebijakan antara akuntansi dan perpajakan 

yang mengharuskan perusahaan membuat koreksi fiskal setiap periodenya. 

Adanya koreksi fiskal di setiap periode akan menimbulkan perbe-daan 

sementara dan perbedaan permanen (Resmi, 2014).  

Martani & Persada (2013) menemukan bahwa perbedaan 

sementara terjadi akibat adanya perbedaan periode pengakuan pendapatan 

dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, 
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sedangkan perbedaan permanen terjadi akibat adanya diferensiasi standar 

akuntansi keuangan dengan standar akuntansi fiskal. Logikanya, 

perusahaan yang memiliki laba berkualitas cenderung dapat 

mempertahankan keberlangsungan labanya di masa yang akan datang. 

Laba yang berkualitas akan mencerminkan informasi yang berkualitas pula 

sehingga dapat membantu investor dalam membuat keputusan atau 

kebijakan investasi dengan baik. BTD juga dapat mempengaruhi laba 

perusahaan di masa mendatang dan mampu menciptakan peluang bagi 

perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba yang kaitannya 

dengan penghindaran pajak (Rusydi, 2013; Tang & Firth, 2012).  

Perusahaan yang melakukan manajemen laba berarti perusahaan 

tersebut berusaha untuk memanipulasi laba yang diperolehnya sehingga 

akan mempengaruhi kualitas laba menjadi buruk dan persistensi labanya 

akan menjadi rendah (Sanjaya, 2008). Selain itu, BTD dapat digunakan 

untuk menurunkan atau menaikkan laba di masa mendatang. Hal tersebut 

dapat mempengaruhi tingkat persistensi laba perusahaan. 

 Perbedaan laporan keuangan akuntansi (komersial) dengan 

laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan komersial ditujukan 

untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis, 

sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung 

pajak (Irfan dan Kiswara, 2013). Perbedaan yang lainnya terjadi karena 

tidak semua peraturan akuntansi dalam standar akuntansi keuangan 

diperbolehkan dalam peraturan pajak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh 
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ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara standar 

akuntansi keuangan dan peraturan pajak. Perbedaan perbedaan tersebut 

ada yang memang tidak diakui secara permanen, dan ada pula hanya 

bersifat sementara saja. Gambaran mengenai perbedaan-perbedaan antara 

laba akuntansi (komersial) dan laba fiskal (perpajakan) ini secara lebih 

sederhana dapat diamat pada tabel berikut ini. 

Perbedaan secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan 

permanen dan perbedaan temporer atau waktu (Irfan dan Kiswara, 2013). 

Perbedaan permanen (permanent different) atau beda tetap terjadi karena 

transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi 

komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan temporer atau waktu 

terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan terdapat penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada 

periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode 

akuntansi sekarang. Sementara itu, komersial mengakuinya sebagai 

penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan (Irfan dan 

Kiswara, 2013). Chen et al. (2012) menyatakan bahwa laba akuntansi dan 

laba fiskal menjadi berbeda disebabkan oleh gabungan antara manajemen 

laba dengan perencanaan pajak.  
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Tabel 2.1 Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal 

Perbedaan Laba Akuntansi Laba Fiskal 

1. Dasar Peraturan PSAK Peraturan Perpajakan 

2. Tujuan Pelaporan Menilai kinerja 

ekonomi dan finansial 

sektor bisnis 

 Sebagai dasar 

penghitungan pajak 

3. Ketentuan Pengakuan 

dan Pengukuran 

Berdasarkan standar 

akuntansi keuangan 

Berdasarkan standar 

akuntansi perpajakan 

      Sumber: Jumardi, skripsi Akuntansi dikutip dalam irfan dan kiswara (2013). 

2.5 Volatilitas Arus kas 

PSAK No 2, paragraf 5 (IAI, 2014) memberikan definisi bahwa arus 

kas adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas (investasi yang 

sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat 

dijadikan kas dalam jumlah tertentu dengan menghadapi risiko perubahan 

nilai yang signufikan). PSAK No 2, menerangkan tujuan informasi arus 

kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan 

setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, 

maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi.Laporan arus kas 

bertujuan untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan 

pengeluaran kas entitas selama satu periode. Tujuan lainnya adalah untuk 

menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi dan 

pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Salah satu kegunaan informasi 

arus kas menurut PSAK No.2 adalah meningkatkan daya banding kinerja 

operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 
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penggunaan kegiatan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan 

peristiwa yang sama. Dapat diamati bahwa jika ada ketidakpastian tinggi 

dalam lingkungan operasi, maka volatilitas arus kas operasional akan 

menunjukkan tingkat yang tinggi pula. Dengan ketidakpastian yang tinggi, 

dan menyebabkan volatilitas arus kas yang tinggi, maka persistensi laba 

akan semakin rendah atau laba akan semakin dipertanyakan ketepatannya. 

Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa informasi arus kas yang stabil, 

yaitu yang mempunyai volatilitas yang kecil, dibutuhkan untuk mengukur 

persistensi laba (Fanani, 2010). Volatilitas merupakan fluktuasi atau 

pergerakan yang bervariasi yang terjadi dari satu periode ke periode lain. 

(Fakhruddin dan Darmadji,2011). Dalam mengukur persistensi laba 

dibutuhkan informasi arus kas yang stabil, yaitu yang memiliki volatilitas 

yang kecil (Fanani, 2010). Volatilitas merupakan ukuran arus kas yang 

dapat naik atau turun dengan cepat (Purwanti, 2010). 

Volatilitas arus kas adalah derajat penyebaran arus kas atau indeks 

penyebaran distribusi arus kas perusahaan. Untuk mengukur persistensi 

laba dibutuhkan informasi arus kas yang stabil, dalam artian mempunyai 

volatilitas kecil. Jika arus kas berfluktuasi tajam maka akan sulit untuk 

memprediksi arus kas di masa yang akan datang.Volatilitas arus kas dapat 

mempengaruhi persistensi laba. Di dalam suatu kegiatan usaha, pasti arus 

kas akan menunjukkan angka yang berbeda-beda setiap periodenya. 

Namun, angka tersebut tidak mungkin terpaut jauh dalam suatu periode 

singkat. Bila terjadi hal dimana arus kas operasional suatu perusahaan 
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berubah drastic dalam waktu singkat secara terus-menerus, maka ini dapat 

menjadi indikasi arus kas tersebut tidak merefleksikan keadaan 

operasional perusahaan sebenarnya. Hal ini akan turut berdampak pada 

laba perusahaan, yang berarti laba perusahaan juga tidak menunjukkan 

keadaan yang sebenarnya, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk 

memprediksi laba perusahaan pada periode mendatang (Fanani, 2010). 

2.6 Volatilitas Penjualan 

Penjualan adalah bagian terpenting dari siklus operasi perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Volatilitas yang rendah dari penjualan akan 

dapat menunjukkan kemampuan laba dalam memprediksi aliran kas di 

masa yang akan datang. Bila volatilitas penjualan yang tinggi menandakan 

informasi penjualan memiliki kesalahan estimasi yang lebih besar pada 

informasi penjualan di lingkungan operasi, maka laba perusahan tersebut 

tidak persisten dan tidak dapat menjadi acuan untuk memprediksi laba 

pada periode selanjutnya (Fanani,2010). 

Definisi penjualan menurut Mulyadi (2010: 202) adalah suatu 

keputusan proses pemindahan kepemilikan atas barang yang telah 

diproduksi atau yang telah siap untuk dijual kepada pelanggan. Penjualan 

terdiri dari transaksi penjualan barang dan jasa, baik secara kredit 

maupun tunai. Menurut  Basu  Swastha  dan  Irawan  (2011:  407-408),  

factor-faktor  yang dapat mempengaruhi penjualan, adalah: 
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1.    Kondisi dan kemampuan penjual 

Penjual harus dapat meyakinkan kepada pembeli agar dapat berhasil 

mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, 

penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat 

berkaitan, yaitu: 

a. Jenis dan karakteristik barang yang ditaarkan  

b. Harga produk 

c. Syarat penjuaan, seperti: pembayaran, pengiriman, garansi, dan          

sebagainya. 

Masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat pehatian pembeli 

sebelum melakukan pembeliannya. Manajer perlu memperhatikan jumlah 

serta sifat-sifat tenaga penjual yang baik dapatlah dihindari timbulnya 

kemungkinan rasa kecewa pada para pembeli dalam pembeliannya. 

Adapun sifat-sifat yang pelu dimiliki oleh seorang penjual yang baik 

antara lain:Sopan,  pandai  bergaul,  pandai  bicara,  mempunyai 

kepribadian  yang menarik,   sehat   jasmani,   jujur,   mengetahui   cara-

cara   penjualan,   dan sebagainya. 

2.    Kondisi pasar 

Pasar  sebagai  kelompok  pembeli  atau  pihak  yang  menjadi  

sasaran dalam penjualan,  dapat  pula  mengetahui kegiatan 
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penjualannya.  Adapun factor-faktor kondisi pasar yang perlu 

diperhatikan adalah: 

a. Jenis pasarnya 

b. Kelompok pembeli atau segmentasi pasarnya  

c. Daya belinya 

d. Frekuensi pembeliannya 

e. Keinginan dan kebutuhannya 

3.    Modal 

Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang 

yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi 

pembelian  jauh dari tempat  penjual.  Dalam keadaan  seperti ini,  

penjual harus memperkenalkan dulu membawa barangnya ketempat 

pembeli. Untuk melaksanakan  maksud  tersebut  diperlukan  adanya  

sarana  serta  usaha, seperti: alat transport, tempat peragaan baik didalam 

perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. 

Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah 

modal yang cukup dan sesuai dengan yang diperlukan. 

4.    Kondisi organisasi perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani 

oleh bagian tersendiri (bagian penjualan)  yang  dipegang  orang-orang  

tertentu atau ahli dibidang penjualan. Lainnya dengan perusahaan kecil, 
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dimana masalah penjualan ditangani oleh orang-orang yang juga 

melakukan fungsi- fungsi lain, hal ini disebabkan karena jumlah tenaga 

kerjanya lebih sedikit, system organisasinya lebih sederhana, masalah-

masalah yang dihadapi, serta saran yang dimilikinya juga tidak 

sekompleks perusahaan besar. Biasanya, masalah penjualan ini ditangani 

sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada orang lain. 

5.    Factor lain 

Factor-faktor lain seperti: periklanan, peragaan, kampanye, 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk 

melaksanakannya, diperlukan  sejumlah  dana  yang  tidak  sedikit.  Bagi  

perusahaan  yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat 

dilakukan. Sedangkan bagi peusahaan kecil yang mempunyai modal 

relative kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Menurut Hidayati 

(2016), volatilitas penjualan adalah derajat penyebaran penjualan atau 

indeks penyebaran distribusi penjualan perusahaan. Volatilitas penjualan 

mengindikasikan suatu volatilitas lingkungan operasi dan penyimpangan 

yang lebih besar aproksimasi dan estimasi, dan berkorespondensi dengan 

kesalahan estimasi yang lebih besar dan kualitas akrual yang rendah. 

Volatilitas yang rendah dari penjualan akan dapat menunjukkan 

kemampuan laba  dalam  memprediksi  aliran  kas  dimasa  yang  akan  

datang.  Namun,  jikan tingkat volatilitas penjualan tinggi, maka kualitas 
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dari laba tersebut akan rendah, karena laba yang dihasilkan akan 

mengandung banyak gangguan persepsian (perceived noise). 

Volatilitas penjualan yang memiliki fluktuasi yang tajam membuat 

prediksi aliran kas yang dihasilkan dari penjualan itu sendiri menjadi 

kurang pasti bahkan kemungkinan kesalahan prediksi atau kesalahan 

estimasi sangat tinggi. Aliran kas yang dihasilkan dari aktivitas penjualan 

akan berujung pada laba perusahaan, sehingga volatilitas penjualan juga 

akan berdampak terhadap volatilitas laba itu sendiri. Apabila volatilitas 

penjualan tinggi maka volatilitas laba juga akan cenderung tinggi 

sehingga persistensi laba atau kestabilan laba menjadi rendah. Hal itu 

mengindikasikan bahwa tingkat prediksi laba masa datang menjadi 

rendah juga. 

2.7 Aliran kas Operasi 

PSAK No.2 paragraf 5 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 Investasi  

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 
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sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan.  

2.  Aktivitas Operasi  

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aliran 

kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan entitas.  

3.  Aktivitas Pendanaan  

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). PSAK No. 2 paragraf 4 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 
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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). 

Menurut PSAK NO 2 (2009) Arus kas dari aktivitas operasi terutama 

diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh 

karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Aliran 

kas operasi sering digunakan sebagai cek atas kualitas laba dengan 

pandangan bahwa semakin tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka 

akan semakin tinggi pula kualitas laba tersebut. 

2.8 Komponen akrual 

Akrual secara teknis merupakan selisih laba dengan kas. Akrual 

adalah suatu  metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran 

diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk 

transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Menurut Sugiarto 

(2009:54) menyebutkan bahwa akrual adalah Mencatat setiap transaksi 

yang terjadi tanpa memperhatikan kas yang sudah diterima atau belum. 

Menurut Harahap (2010:22) menyebutkan bahwa akrual adalah Penentuan 

pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa 

melihat apakah transaksi kas telah dilakukan atau tidak. Penentuannya 

bukan keterlibatan kas tetapi didasarkan pada faktor legalnya apakah 



32 

 

 
 
 

memang sudah merupakan hak dan atau kewajiban perusahaan atau belum. 

Kalau sudah harus dicatat tanpa menunggu pembayaran atau penerimaan 

kas. 

Menurut Dewi dan Putri (2015) dalam 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. 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. Akrual dalam laporan 

keuangan akan membuat mekanisme yang lebih efektif bagi manajer untuk 

memberikan informasi yang superior terhadap pasar. 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. 

2.9 Laba Menurut Pandangan Islam 

Belkaoui dalam Saputro (2011) menyatakan bahwa laba merupakan 

suatu pos dasar dan penting dari ikhtiar keuangan yang memiliki berbagai 

kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai 

suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran 

dividen, pedoman investasi, pengambilan keputusan dan unsur prediksi. 

Laba adalah hasil dari suatu periode yang telah dicapai oleh perusahaan 
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sebagaimana disebutkan dalam Statement of Financial Accounting 

Standards (SFAS) nomor 1.  

Laba merupakan salah satu informasi pontensial yang terkandung di 

dalam laporan keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal 

maupun eksternal perusahaan, untuk melakukan penaksiran earning power 

perusahaan di masa yang akan datang (Saputro, 2011). Laba merupakan 

salah satu tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Laba merupakan hal yang 

sangat penting dalam perusahaan karena laba dapat dijadikan sebagai 

informasi bagi para pemegang kepentingan serta dapat digunakan untuk 

kepentingan investasi. Laba seringkali dilihat sebagai suatu ukuran 

berhasil ataupun tidaknya manajemen dalam menjalankan usahanya. 

Dalam islam juga telah dijelaskan mengenai masalah laba atau 

keuntungan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah (62) ayat 

10, yaitu: 

ِ  فَاَِذا قُِضيَتِ  ٰلوةُ فَاْنتَِشُرۡوا فِى اۡۡلَۡرِض َواۡبتَُغۡوا ِمۡن فَۡضِل ّللّاٰ الصَّ

َ َكثِۡيًرا لََّعلَُّكم تُۡفلُِحۡوۡن   َواۡذُكُروا ّللّاٰ

Artinya : apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu    

dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.  

Berdasarkan ayat di atas, dapat dilihat bahwa Allah memerintahkan 

manusia untuk bertebaran dimuka bumi dan mencari karunia Allah, dalam 

hal ini berkaitan dengan urusan duniawi, misalnya jual beli, mencari rejeki 

yang halal. Manusia diharapkan selalu mengingat Allah dalam melakukan 
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usahanya, senantiasa jujur dan menghindari diri dalam segala bentuk 

kecurangan. Ayat ini dapat menjelaskan bahwa mencari rejeki atau 

keuntungan adalah hal yang tidak dilarang. Perusahaan dalam 

operasionalnya juga seantiasa mencari keuntungan atau laba. Ayat tersebut 

dapat dijadikan acuan bahwa Allah senantiasa memerintahkan manusia 

untuk mencari rejeki dan karunia Allah dengan cara yang baik. Terdapat 

beberapa aturan tentang laba dalam konsep islam menurut Nila (2013), 

antara lain : 

1. Adanya harta yang di khususkan untuk perdagangan. 

2. Modal dioperasikan secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait 

untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam. 

3. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya 

kemungkinan-kemungkinan pertambahan dan pengurangan jumlahnya. 

4. Selamatnya modal pokok, artinya modal dapat dikembalikan. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Padri 

Achyarsyah 

Dan 

Asri Jumi 

Purwanti 

(2018) 

Pengaruh 

Perbedaan Laba 

Komersial Dan 

Laba Fiskal, Pajak 

Tangguhan, Dan 

Leverage Terhadap 

Persistensi Laba  

Variabel Independen; 

Perbedaan Laba 

Komersial Dan Laba 

Fiskal, Pajak 

Tangguhan Dan 

Leverage Variabel 

Dependen: 

Perbedaan Laba 

Komersial DanLaba 

Fiskal Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Persistensi Laba, 

Pajak 
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( Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2011-

2015) 

Persistensi Laba TangguhanBerpeng

aruh Positif Dan 

Signifikan Terhadap 

Persistensi Laba, 

Dan Leverage 

BerpengaruhNegatif 

Dan Signifikan 

Terhadap Persistensi 

Laba 

2. Sabrina 

Anindita Putri 

(2017) 

Pengaruh Aliran 

Kas Operasi, Book 

Tax Differences, 

dan Tingkat 

Hutang terhadap 

Persistensi Laba 

Vaiabel Independen: 

Aliran Kas Operasi, 

Book Tax Differences, 

dan Tingkat Hutang. 

Variabel dependen: 

Persistensi Laba 

Variable aliran kas 

operasi, Variabel 

tingkat hutang 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap persistensi 

laba. Variabel 

perbedaan temporer 

tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap persistensi 

laba. 

3. Denis Kamal 

Putra (2017) 

Pengaruh Arus 

Kas, Laba Akrual, 

dan Book Tax 

Difference 

Terhadap 

Persistensi Laba 

(Studi Kasus Pada 

Perusahaan LQ45 

yang Terdaftar di 

Variabel Independen: 

Arus Kas, Laba Akrual, 

dan Book Tax 

Difference. 

Variabel Dependen: 

Persistensi Laba  

Arus kas Operasi 

(X1), Arus kas 

investasi (X1), Arus 

kas pendanaan (X1), 

Laba akrual (X2), 

dan book tax 

difference (X3) 

terdapat pengaruh 

yang signifikan 
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Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2011-2015) 

secara simultan 

terhadap persistensi 

laba (Y) 

4. Lailatul 

Lutfiah (2016) 

Pengaruh 

Volatilitas Arus 

Kas, Volatilitas 

Penjualan, Tingkat 

Hutang, Book tax 

difference, Siklus 

Operasi dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Persistensi Laba 

Variabel Independen: 

Volatilitas Arus Kas, 

Volatilitas Penjualan, 

Tingkat Hutang, Book 

tax difference, Siklus 

Operasi dan Ukuran 

Perusahaan Variabel 

Dependen: 

Persistensi Laba 

Variabel Volatilitas 

Arus Kas, 

Volatilitas 

Penjualan, Tingkat 

Hutang, Book tax 

difference, Siklus 

Operasi dan Ukuran 

Perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap persistensi 

laba 

5. Nurul 

Septavita 

(2016) 

Pengaruh Book 

Tax Differences, 

Arus Kas Operasi, 

Tingkat Hutang, 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Persistensi Laba  

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bei  

Tahun 2011 - 

2013) 

Variabel Independen : 

Book Tax Differences, 

Arus Kas Operasi, 

Tingkat Hutang, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Variabel Dependen: 

Persistensi Laba 

Perbedaan 

Permanen Tidak 

Berpengaruh Dan 

Tidak Signifikan 

Terhadap Persistensi 

Laba, Perbedaan 

Temporer, Arus Kas 

Operasi, Tingkat 

Hutang, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Persistensi Laba 

6. Azzahra 

Salsabula S, 

Pengaruh Book 

Tax Differences 

Variabel independen:  

Book Tax Differences 

Aliran Kas Operasi 

berpengaruh 
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dkk (2016) dan Aliran Kas 

Operasi Terhadap 

Persistensi Laba 

dan Aliran Kas Operasi 

Variabel Dependen: 

Persistensi Laba 

signifikan terhadap 

Persistensi Laba. 

Sedangkan BTD 

perbedaan permanen 

dan perbedaan 

temporer tidak 

berpengaruh 

terhadap persistensi 

laba. 

 

7. Cel Indra 

(2012) 

Pengaruh 

Volatilitas Arus 

Kas, Besaran 

Akrual, Volatilitas 

Penjualan, 

terhadap 

Persistensi Laba 

(Studi Empiris 

pada perusahaan 

Indeks LQ45 yang 

terdaftar di BEI 

Periode 2009-

2011) 

Variabel Independen: 

Volatilitas Arus Kas, 

Besaran Akrual, 

Volatilitas Penjualan. 

Variabel Dependen: 

Persistensi Laba 

Volatilitas Arus Kas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Persistensi Laba. 

Sedangkan Besaran 

Akrual, Volatilitas 

Penjualan tidak 

berpengaruh 

terhadap persistensi 

laba. 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini menggunakan variable dependen dan variable independen. 

Variabel dependen (Y) adalah Persistensi Laba dan variable independen (X) 
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adalah Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (X1), Volatilitas Arus Kas 

(X2), Volatilitas Penjualan (X3), Komponen Akrual (X4), Aliran Kas Operasi (X5). 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan (2020) 

 

2.12  Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh  Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal terhadap 

Persistensi laba 

Menurut  Suwandika dan Astika (2013), perbedaan laba fiskal dan 

laba akuntansi (book tax differences) dalam analisis perpajakan merupakan 

salah satu cara untuk menilai laba perusahaan. Semakin besar perbedaan 

laba komersial dan laba fiskal suatu perusahaan, maka semakin rendah 

kualitas laba perusahaan tersebut. Perubahan kualitas laba akan 

mempengaruhi persistensi laba karena perubahan laba yang terjadi pada 

setiap periode dapat mempengaruhi perkiraan laba yang diharapkan 

perusahaan di masa yang akan datang.  

Perbedaan laba akuntansi 

dan laba fiskal (X1) 

Volatilitas Arus kas (X2) 

Volatilitas Penjualan (X3) 

Komponen Akrual (X4) 

Aliran Kas Operasi (X5) 

 

Persistensi Laba 
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Hanlon (2005) dan Wijayanti (2006) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki book tax gap yang besar, baik positif maupun 

negatif, akan cenderung memiliki persistensi laba yang lebih rendah dari 

pada perusahaan yang memiliki book tax gap yang kecil. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa book tax gap berpengaruh negatif terhadap 

persistensi laba. 

H1 : Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal tidak berpengaruh 

terhadap persistensi laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. 

2.12.2 Pengaruh Volatilitas Arus Kas terhadap Persistensi Laba  

Salah satu kegunaan informasi arus kas menurut PSAK No. 2 

paragraf 3 adalah meningkatkan daya banding kinerja operasi berbagai 

perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan 

akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama (IAI, 

2014). Kemampuan arus kas untuk meningkatkan daya banding pelaporan 

kinerja operasi ini merupakan salah satu alasan digunakannya arus kas 

sebagai sumber informasi oleh investor selain informasi laba. 

Sesungguhnya, nilai yang terkandung di dalam arus kas pada suatu periode 

mencerminkan nilai laba dalam metode kas (cash basis). Data arus kas 

merupakan indikator keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

akuntansi karena arus kas relatif lebih sulit untuk dimanipulasi. Manipulasi 

akuntansi biasanya dilakukan melalui penggunaan metode akuntansi yang 

berbeda untuk transaksi yang sama dengan tujuan untuk menampilkan laba 
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yang diinginkan. Dapat diamati bahwa jika ada ketidakpastian tinggi 

dalam lingkungan operasi, maka volatilitas arus kas operasional akan 

menunjukkan tingkat yang tinggi pula. Dengan ketidakpastian yang tinggi, 

dan menyebabkan volatilitas arus kas yang tinggi, maka persistensi laba 

akan semakin rendah atau laba akan semakin dipertanyakan ketepatannya 

(Kusuma dan Sadjiarto, 2014). Untuk mengukur persistensi laba 

dibutuhkan informasi arus kas yang stabil, yaitu yang mempunyai 

volatilitas yang kecil. Jika arus kas berfluktuasi tajam maka sangatlah sulit 

untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Volatilitas yang 

tinggi menunjukkan persistensi laba yang rendah, karena informasi arus 

kas saat ini sulit untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang. 

H2: Volatilitas arus kas berpengaruh terhadap persistensi laba pada 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2018. 

2.12.3 Pengaruh Volatilitas Penjualan Terhadap Persistensi Laba 

Penjualan adalah bagian terpenting dari siklus operasi perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Tingginya tingkat penjualan mencerminkan 

kinerja perusahaan dalam memasarkan dan menjual produk atau jasa juga 

tinggi. Investor lebih menyukai tingkat penjualan yang relatif stabil atau 

memiliki volatilitas yang rendah (Kasiono dan Fachrurrozie, 2016). 

Volatilitas penjualan yang rendah akan dapat menunjukkan kemampuan 

laba dalam memprediksi aliran kas di masa yang akan datang. Namun jika 

tingkat volatilitas penjualan tinggi, maka persistensi laba tersebut akan 
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rendah, karena laba yang dihasilkan akan mengandung banyak gangguan 

(noise) (Fanani, 2010). 

Bila volatilitas penjualan yang tinggi menandakan informasi 

penjualan memiliki kesalahan estimasi yang lebih besar pada informasi 

penjualan di lingkungan operasi, maka laba perusahan tersebut tidak 

persisten dan tidak dapat menjadi acuan untuk memprediksi laba pada 

periode selanjutnya (Fanani, 2010). Semakin tidak stabil penjualan yang 

ditunjukkan melalui tingginya volatilitas penjualan, maka semakin rendah 

persistensi laba. Sebaliknya, semakin rendah volatilitas penjualan maka 

semakin persisten laba perusahaan. 

H3:Volatilitas penjualan berpengaruh terhadap persistensi laba pada 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2018. 

2.12.4 Pengaruh Aliran Kas Operasi 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 
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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. 

H4: Aliran Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2018. 

2.12.5 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 
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pelaporan tersebut sehingga informasi arus kas operasi diperlukan sebagai 

salah satu pertimbangan dalam memprediksi kinerja perusahaan dimasa 

depan. 

H5: Besaran akrual berpengaruh terhadap persistensi laba pada 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.  Metode 

kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup 

lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk 

penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena 

berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode 

ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu  

konkrit/empiris,  obyektif,  terukur,  rasional,  dan  sistematis.  Metode  

ini disebut juga metode discovery, karena dengan metode ini dapat 

ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut 

metode kuantitatif karena pada data penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik. Dari penjelasan diatas metode kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti 

oleh peneliti.  Seperti  menurut  Sugiyono  (2011  :  80)  “Populasi  

adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya”. Pendapat 

diatas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh 

peneliti. Menurut Sugiyono (2011:81)” Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel 

merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan 

sampel harus menggunakan cara tertentu  yang  didasarkan  oleh  

pertimbangan-pertimbangan  yang  ada.  Dalam teknik pengambilan 

sampel ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Yang 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI) 

periode (2014-2018). 

2. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak berturut 

periode (2014-2018). 
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3. Perusahaan dengan laba negatif/rugi periode (2014-2018). 

Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode (2014-2018) 

45 

2 Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan 

berturut periode(2014-2018) 

(11) 

4 Perusahaan dengan laba negatif/rugi (9) 

5 Jumlah sampel penelitian terpilih 25 

6 Tahun penelitian  5 

Jumlah sampel total dalam priode penelitian 125 

Sumber : Data olahan 2019 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel perusahaan yang diunduh melalui 

website www.idx.co.id yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh 

perusahaan yang digunakan sebagai sampel yaitu 25 perusahaan, Berikut 

merupakan table daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dan telah 

memenuhi kriteria penelitian: 

Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel 

NO KODE 

PERUSAHAAN 

NAMA PERUSAHAAN 

1. AGRO BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk. 

http://www.idx.co.id/
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2. BACA BANK CAPITAL INDONESIA Tbk. 

3. BBCA BANK CENTRAL ASIA Tbk. 

4. BBKP BANK BUKOPIN Tbk. 

5. BBNI BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. 

6. BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. 

7. BBTN BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. 

8. BDMN BANK DANAMON INDONESIA Tbk. 

9. BINA BANK INA PERDANA Tbk. 

10. BJBR BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. 

11. BJTM BPD JAWA TIMUR Tbk. 

12. BMAS BANK MASPION INDONESIA Tbk. 

13. BMRI BANK MANDIRI  (Persero) Tbk. 

14. BNBA BANK BUMI ARTA Tbk. 

15. BNGA BANK CIMB NIAGA Tbk. 

16. BNII BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. 

17. BSIM BANK SINARMAS Tbk. 

18. BVIC BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. 

19. INPC BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk. 

20. MAYA BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk. 

21. MCOR BANK CHINA CONSTRUCTION BANK 

INDONESIATbk. 

22. MEGA BANK MEGA Tbk. 
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23. NISP BANK OCBC NISP Tbk. 

24. NOBU BANK NATIONALNOBU Tbk. 

25. PNBN BANK PAN INDONESIA Tbk. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua cara yaitu: 

1.    Penelitian Pustaka (Library Research) 

 
Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti melalui buku, jurnal, tesis, skripsi, internet dan 

perangkat lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

2.    Penelitian Sekunder 

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti melalui data sekunder  yang diperoleh dari laporan keuangan 

Perusahaan Perbankan yang  terdaftar  di Bursa Efek  Indonsesia (BEI)  

dari tahun  2014  hingga tahun 2018.  Data sekunder dikumpulkan dan 

diperoleh dari situs  www.idx.co.id 

3.4 Definisi Variable Operasional dan Variabel Penelitian 

a) Variabel Dependen 

1. Metode Pengukuran Persistensi Laba  

Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan 

sebagai indikator laba periode mendatang (future earnings) yang 

dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang (repetitive) dalam 

http://www.idx.co.id/
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jangka panjang (sustainable). Mengukur persistensi laba dengan 

menggunakan koefisien regresi (γ1) antara laba akuntansi sebelum pajak 

satu periode masa depan (PTBI t+1) dengan laba akuntansi sebelum pajak 

periode sekarang (PTBIt). Pengukuran persistensi laba memfokuskan pada 

koefisien regresi laba sekarangterhadap laba sebelumnya.  

Sedangkan Persada (2010) menghitung persistensi laba dengan 

perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba 

sebelum pajak tahun ini dikurangi laba sebelum pajak tahun sebelumnya 

dibagi dengan total aset. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio 

yang sama dengan Persada (2010) yaitu perubahan laba sebelum pajak 

tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun ini dikurangi 

laba sebelum pajak tahun sebelumnya dibagi dengan total asset. Rumus : 

 PRST =     Laba Sebelum Pajak t-1 – Laba Sebelum Pajak t 

     Total Aset 

 Keterangan:   ( t= tahun)  (-1= tahun sebelumnya 

b) Variabel Independen 

1. Metode pengukuran perbedaan antara laba akuntansi dan laba 

fiskal 

Adanya 2 jenis laba menyebabkan tejadi perbedaan antara laba 

akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh 

ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara SAK dan 

peraturan pajak. Laba akuntansi mendefinisikan laba sebagai pendapatan 

dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara structural atau sintatik 
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karena laba tidak didefinisi secara terpisah dari pengertian pendapatan dan 

biaya. Laba akuntansi menurut PSAK No. 46 (IAI, 2009) adalah “laba 

sebelum pajak”.  

Laba fiskal atau rugi pajak adalah laba atau rugi selama satu 

periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi 

dasar penghitungan pajak penghasilan (PSAK No 46, IAI 2009). Oleh 

karena itu pada akhir periode dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk 

melakukan penyesuaian antara laba akuntansi dengan laba fiskal. 

Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan 

permanen (permanent differences) dan perbedaan sementara atau waktu 

(temporay or timing differences). Perbedaan antara laba akuntansi dengan 

laba fiskal menggunakan proksi beban pajak tangguhan 

(Wiryandari:2009), dengan formula sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  (t= tahun sekarang) (t-1= tahunsebelumnya) 

2. Metode Pengukuran Volatilitas Arus Kas  

PSAK No 2, paragraf 5 (IAI, 2009) memberikan definisi bahwa 

arus kas adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas (investasi yang 

sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat 

dijadikan kas dalam jumlah tertentu dengan menghadapi risiko perubahan 

nilai yang signufikan). PSAK No 2, menerangkan tujuan informasi arus 

kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan 

Beban Pajak Tangguhan t 

Total Aset (t-1) 
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setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, 

maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi. Menurut 

Kieso (2010:306) laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang penerimaan dan pengeluaran kas entitas selama satu periode. 

Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan informasi tentang kegiatan 

operasi, investasi dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas.  

Salah satu kegunaan informasi arus kas menurut PSAK No.2 

adalah meningkatkan daya banding kinerja operasi berbagai perusahaan 

karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan kegiatan akuntansi yang 

berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Volatilitas 

merupakan fluktuasi atau pergerakan yang bervariasi yang terjadi dari satu 

periode ke periode lain. Pengukuran volatilitas arus kas menurut Fanani 

(2010) adalah standar deviasi aliran kas operasi dibagi dengan total aset. 

Adapun rumus pengukurannya adalah: 

 

 

Keterangan :  

CFO jt  = Aliran kas operasi perusahaan j mulai tahun t 

Total Aktiva jt = Total Aktiva perusahaan j mulai tahun t 

CFO jt = Standar deviasi 

(t= tahun sekarang) (j=perusahaan) 

 

VOK =   ( CFO jt ) 

Total Aset jt 
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3. Metode Pengukuran Volatilitas Penjualan  

Titik Purwanti (2010) mendefinisikan penjualan merupakan proses 

dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui 

pertukaran antara informasi dan kepentingan. Jadi konsep penjualan 

adalah cara untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan. Pada perusahaan, pada umumnya mempunyai tiga tujuan 

umum dalam penjualannya (Titik Purwanti, 2010), yaitu : 1) mencapai 

volume penjualan tertentu, 2) mendapat laba tertentu, dan 3) menunjang 

pertumbuhan perusahaan.  

Dalam prakteknya, kegiatan penjualan ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor (Titik Purwanti, 2010): 1) kondisi dan kemampuan 

penjual, 2) kondisi pasar, 3) modal, 4) kondisi organisasi perusahaan, dan 

5) faktor lain. Penjualan adalah bagian terpenting dari siklus operasi 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Volatilitas yang rendah dari 

penjualan akan dapat menunjukkan kemampuan laba dalam memprediksi 

aliran kas di masa yang akan datang. Volatilitas penjualan diukur dengan 

cara membandingkan antara standar deviasi dari penjualan selama empat 

tahun (2014-2018) dengan total aset perusahaan yaitu dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan :  

Penjualan jt = Penjualan perusahaan j mulai dari tahun 2014 s/d 2018 

VP =    ( Penjualan jt ) 

   Total Aktiva jt 
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Total Aktiva jt = Total Aktiva perusahaan j tahun t  

Penjualan  = Standart deviasi Penjualan  

(t= tahun sekarang) (j=perusahaan) 

Standart deviasi penjualan dihitung sesuai penelitian Susilo dan 

Anggraeni (2010) yaitu dengan cara menghitung standart deviasi penjualan 

setiap perusahaan sampel selama 5 tahun pengamatan. 

4. Metode Pengukuran Aliran Kas Operasi  

Menurut PSAK No.2 (2015 :3) Arus kas adalah arus masuk dan 

arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas berisi tentang ringkasan 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam 

periode tertentu. Sedangkan aktivitas operasi menurut PSAK No.2 (2015: 

3) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas (principal revenue-

producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan. Dapat disimpulkan sesuai dengan 

definisi diatas bahwa aliran kas operasi atau arus kas operasi adalah arus 

masuk dan arus keluar kas atau setara kas yang berkaitan dengan penghasil 

utama pendapatan perusahaan atau suatu entitas. 

Tujuan laporan arus kas menurut PSAK No 2 adalah memberikan 

informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu 

perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas 

berdasarkan aktivitas dari operasi, investasi, maupun pendanaan selama 

suatu periode akuntansi. Informasi arus kas memungkinkan para pemakai 

untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 
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keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas), dan kemampuan untuk 

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, dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash 

flows) dari berbagai perusahaan. Saputro (2011) menyatakan bahwa 

besarnya jumlah arus kas operasi dapat dilihat pada laporan arus kas yang 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dan diskala dengan total 

aktiva yang berada pada neraca. 

    

 

 

5. Metode Pengukuran Komponen Akrual  

Besaran akrual adalah besaran pendapatan diakui pada saat hak 

kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang ke pihak luar dan biaya 

diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomi 

yang melekat pada barang yang diserahkan. Laba akuntansi yang persisten 

adalah laba akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak mengandung akrual 

dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya. Gangguan dalam laba akuntansi disebabkan oleh peristiwa 

transitori (transitory events) atau penerapan konsep aktual dalam 

akuntansi. Semakin besar akrual yang terkandung dalam laba akuntansi, 

PreTax Cash Flow  =  Jumlah arus kas operasi 

       Total aktiva  
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maka semakin rendah persistensi laba akuntansi. 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. Irfan dan Kiswara (2013) 

Komponen akrual di ukur dengan menggunakan rumus:  

    

 

3.5 Metode Analisis Data 

Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  diolah  dan  

kemudian dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut: 

3.5.1 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, 2015). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least 

Total akrual = Laba bersih – Arus kas Operasi 
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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 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 
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ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

normal, 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 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 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.  
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3) 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. 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (Ghozali, 2005). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi.  
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Akibat-akibat yang terjadi pada penaksir-penaksir apabila metode 

kuadrat terkecil diterapkan pada data mengandung autokorelasi yaitu 

variabel dari taksiran kuadrat terkecil akan bias kebawah (biased 

downwords) atau underestimate. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey atau disebut 

dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas > α = 5%, berarti 

tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya bila nilai probabilitas < α = 5%, 

berarti terjadi autokorelasi. 

3.5.3 Analisis Induktif 

1. Model Regresi Data Panel  

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) 

dan data silang (cross section). Menurut Agus (2009) penggunaan data 

panel dalam sebuah observasi mempunyai keuntungan yang diperoleh. 

Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan 

cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga 

akan lebih menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, 

menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan 

variabel ( omitted- variabel). 

Model estimasi dalam penelitian ini adalah : 

Yit = β0 + β1Xit + β2 X2it +β3 X3it + β4 X4it + β4 X5it + eit 

Keterangan : 

Yit  = Persistensi Laba 



60 

 

 
 
 

β0 = konstanta 

β1,β2,β3= koefisien regresi  

X1it = perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal 

X2it = Volatilitas aruskas 

X3it = Volatilitas Penjualan 

X4it = Aruskas Operasi 

X5it= Komponen Akrual 

Eit = eror (kesalahan pengganggu) 

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 cross section murni maupun 

data time series murni, data panel memungkinkan untuk membangun 

dan menguji model yang bersifat lebih rumit dibandingkan data cross 

section murni maupun data time series murni, data panel dapat 

meminimalkan bisa yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit 

observasi terlalu banyak.  

2. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel 

Dalam estimasi model regresi dengan menggunakan data panel 

dapat melalui tiga pendekatan, antara lain: 
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a. Cammon Effect Model (CEM) 

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 (FEM) 

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 

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 Model (REM) 

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 
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menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi 

Random Effect ini menggunakan variabel gangguan (eror terms). 

3. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel  

Pemilihan model yang paling tepat untuk mengelola data panel 

yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan 

statistik. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh dugaan yang tepat 

dan efisien. Pertimbangan statistik yang dimaksud melalui pengujian, 

untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola 

data panel, terdapat tiga metode yang dapat dilakukan, yaitu sebagai 

berikut (Basuki dan Prawoto, 2017 dalam Nurul, 2018). 

a. Uji Chow  

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada 

regresi data panel, dengan cara penambahan variabel dummy 

sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dan dapat 

di uji dengan chow test (uji F statistic) dengan melihat Residual 

Sum of Squares (RSS) likelihood ratio. Selanjutnya dibuat 

hipotesis untuk di uji yaitu: 

H0 Model koefisien tetap (common effect model) 

H1 Model efek tetap (fixed effect model) 

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

uji chow adalah sebagai berikut (www.statistikian.com): 

1) Jika nilai Probability Cross-section Chi-square <α (5%), maka 

H0 ditolak, yang berarti model fixed effect yang dipilih. 
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2) Jika nilai Probability Cross-section Chi-square > α (5%), 

maka H0 diterima, yang berarti model common effect yang 

dipilih. 

b. Uji Hausman  

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (random 

effect model) dengan model efek tetap (fixed effect model). Uji ini 

bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat 

pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel 

penjelas (independen) dalam model. Hipotesis dalam pengujian uji 

Hausman yaitu: 

H0 : maka digunakan model random effect 

H1 : maka digunakan model fixed effect 

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

uji hausman adalah sebagai berikut (www.statistikian.com): 

1) Jika nilai Probability Cross-section Random < α (5%), maka 

H0 ditolak, yang berarti model fixed effect yang dipilih. 

2) Jika nilai Probability Cross-section Random > α (5%), maka 

H0 diterima, yang berarti model random effect yang dipilih. 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji 

Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Koefisien Determinasi 

(R2). 

 

http://www.statistikian.com/
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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.  

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 

variabelterikat. 

b. Apabila F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak, artinya 
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ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai R2 

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. 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 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (PLALF), volatilitas arus 

kas (VOK), volatilitas penjualan (VP), aliran kas operasi (SO) dan 

komponen akrual (BA) terhadap persistensi laba (PRST) (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek tahun 2014-

2018), maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa perbedaan laba akuntansi 

dan laba fiskal (PLALF) terhadap persistensi laba (PRST) dengan thitung -

1.271013 < ttable 1,980 dan nilai signifikan sebesar 0.2068 > 0,05. Dengan 

demikian hipotesis pertama bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal 

(PLALF) tidak berpengaruh terhadap persistensi laba (PRST) ditolak. 

2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa volatilitas arus kas (VOK) 

terhadap persistensi laba (PRST) dengan thitung 6.868691 > ttable 1,980 dan 

nilai signifikan sebesar 0.0000 < 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua 

bahwa volatilitas arus kas (VOK) berpengaruh terhadap persistensi laba 

(PRST) diterima. 

3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa volatilitas penjualan (VP) 

terhadap persistensi laba (PRST) dengan thitung 4.292562 > ttable 1,980 dan 

nilai signifikan sebesar 0.0000 < 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga 
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bahwa volatilitas penjualan (VP) berpengaruh terhadap persistensi laba 

(PRST) diterima. 

4. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa aliran kas operasi (SO) 

terhadap persistensi laba (PRST) dengan thitung 3.859852 > ttable 1,980 dan 

nilai signifikan sebesar 0.0002 < 0,05. Dengan demikian hipotesis keempat 

bahwa aliran kas operasi (SO) berpengaruh terhadap persistensi laba (PRST) 

diterima. 

5. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa komponen akrual (BA) 

terhadap persistensi laba (PRST) dengan thitung 2.956007 > ttable 1,980 dan 

nilai signifikan sebesar 0.0039 < 0,05. Dengan demikian hipotesis kelima 

bahwa komponen akrual (BA) berpengaruh terhadap persistensi laba 

(PRST) diterima. 

6. Hasil uji simultan (f) menunjukkan bahwa perbedaan laba akuntansi dan 

laba fiskal (PLALF), volatilitas arus kas (VOK), volatilitas penjualan (VP), 

aliran kas operasi (SO) dan komponen akrual (BA) berpengaruh signifikan 

secara bersama – sama terhadap persistensi laba (PRST). 

7. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh perbedaan 

laba akuntansi dan laba fiskal (PLALF), volatilitas arus kas (VOK), 

volatilitas penjualan (VP), aliran kas operasi (SO) dan komponen akrual 

(BA) terhadap persistensi laba (PRST) sebesar 74.90%, sedangkan sisanya 

sebesar 26.10% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat 

diperoleh saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya 

dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang memiliki tema serupa yaitu perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, 

volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, aliran kas operasi dan komponen 

akrual (BA) terhadap persistensi laba. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi terhadapa persistensi laba yang tidak di teliti dalam 

penelitian ini seperti, leverage, ukuran perusahaan, corporate 

governance dan lainnya. 

b. Untuk Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas ruang lingkup 

penelitiannya, tidak hanya pada perusahaan perbankan namun juga 

pada perusahaan di sektor-sektor lainnya seperti perusahaan jasa, 

manufaktur dan lainnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang lebih  

panjang, sehingga semakin besar kesempatan untuk memberikan 

gambaran bagi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan.   
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3. Bagi para calon investor yang akan melakukan investasi di pasar modal, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi. 
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No 

 

Kode 

 

Tahun 

 

PRST 

 

PLALF 

 

VOK 

 

VP 

 

SO 

 

BA 

1 AGRO 2014 -0.0022 0.0004 0.0219 0.03 0.0190 0.0185 

  2015 0.0030 0.0003 0.0167 0.03 0.0168 0.0141 

  2016 0.0027 0.0003 0.0123 0.02 0.0166 0.0104 

  2017 0.0032 0.0024 0.0085 0.01 0.0158 0.0072 

  2018 0.0042 0.0008 0.0060 0.01 0.0157 0.0051 

2 BACA 2014 -0.0006 0.0003 15.0817 23.62 6.3204 12.7687 

  2015 0.0017 0.0009 11.4754 17.97 4.4677 9.7155 

  2016 0.0004 0.0005 9.8211 15.38 4.0445 8.3149 

  2017 -0.0007 0.0001 8.5343 13.37 3.8825 7.2255 

  2018 0.0006 0.0008 7.7433 12.13 3.6794 6.5558 

3 BBCA 2014 -0.0053 0.0006 0.2526 0.40 0.1250 0.2138 

  2015 0.0032 0.0007 0.2348 0.37 0.1174 0.1988 

  2016 0.0047 0.0007 0.2062 0.32 0.1103 0.1746 

  2017 0.0044 0.0001 0.1860 0.29 0.1057 0.1574 

  2018 0.0043 0.0003 0.1692 0.26 0.1020 0.1432 

4 BBKP 2014 0.0028 0.0003 1.7651 2.76 0.7155 1.4944 

  2015 0.0022 0.0004 1.4786 2.32 0.6129 1.2519 

  2016 -0.0070 0.0002 1.3238 2.07 0.5419 1.1207 

  2017 -0.0030 0.0002 1.3109 2.05 0.5297 1.1098 

  2018 0.0010 0.0002 1.4589 2.28 0.6792 1.2351 

5 BBNI 2014 -0.0054 0.0000 0.3350 0.52 0.1611 0.2836 

  2015 -0.0041 0.0017 0.2743 0.43 0.1474 0.2323 

  2016 0.0047 0.0001 0.2314 0.36 0.1262 0.1959 

  2017 0.0040 0.0002 0.1967 0.31 0.1247 0.1665 

  2018 0.0033 0.0003 0.1726 0.27 0.1126 0.1461 

6 BBRI 2014 -0.0037 0.0005 0.1740 0.27 0.0754 0.1473 

  2015 0.0019 0.0004 0.1588 0.25 0.0674 0.1345 

  2016 0.0015 0.0011 0.1390 0.22 0.0642 0.1177 

  2017 0.0027 0.0012 0.1239 0.19 0.0596 0.1049 

  2018 0.0036 0.0007 0.1076 0.17 0.0565 0.0911 

7 BBTN 2014 0.0039 0.0011 0.9651 1.51 0.4030 0.8171 

  2015 0.0056 0.0006 0.8121 1.27 0.3470 0.6876 

  2016 0.0037 0.0007 0.6515 1.02 0.3169 0.5516 

  2017 0.0020 0.0004 0.5339 0.84 0.2862 0.4520 

  2018 -0.0008 0.0004 0.4553 0.71 0.2591 0.3855 

8 BDMN 2014 0.0101 0.0004 0.7130 1.12 0.2242 0.6036 

  2015 -0.0014 0.0003 0.7420 1.16 0.2294 0.6282 

  2016 0.0064 0.0003 0.7999 1.25 0.2486 0.6772 



 
 

 
 
 

  2017 0.0055 0.0003 0.7828 1.23 0.2584 0.6627 

  2018 -0.0024 0.0003 0.7471 1.17 0.2553 0.6325 

9 BINA 2014 -0.0049 0.4944 71.4967 111.97 27.4131 60.5317 

  2015 0.0003 0.2337 67.0336 104.98 22.2255 56.7531 

  2016 0.0007 0.3434 59.1466 92.63 20.6946 50.0757 

  2017 0.0004 0.2206 44.6739 69.96 20.1604 37.8226 

  2018 -0.0019 0.1377 36.2028 56.70 17.8534 30.6507 

10 BJBR 2014 0.0041 0.0001 1.8399 2.88 0.5765 1.5577 



 
 

 
 
 

 

  2015 0.0037 0.0000 1.5731 2.46 0.5033 1.3319 

  2016 -0.0030 0.0010 1.3637 2.14 0.4764 1.1546 

  2017 0.0015 0.0004 1.2135 1.90 0.4438 1.0274 

  2018 0.0025 0.0003 1.1609 1.82 0.4284 0.9829 

11 BJTM 2014 -0.0059 0.0021 3.6721 5.75 1.2337 3.1089 

  2015 -0.0027 0.0017 3.2598 5.11 1.0715 2.7599 

  2016 0.0044 0.0021 3.2424 5.08 1.0279 2.7452 

  2017 0.0036 0.0029 2.7084 4.24 1.0316 2.2930 

  2018 0.0019 0.0006 2.2258 3.49 0.9706 1.8844 

12 BMAS 2014 -0.0005 0.1584 28.8972 45.25 11.9219 24.4654 

  2015 0.0039 0.0582 26.1104 40.89 10.2126 22.1060 

  2016 0.0068 0.0451 25.4550 39.86 9.5674 21.5511 

  2017 0.0002 0.0639 23.0447 36.09 10.0992 19.5105 

  2018 0.0003 0.0661 20.8443 32.64 9.7943 17.6475 

13 BMRI 2014 -0.0023 0.0001 0.1632 0.26 0.0911 0.1382 

  2015 0.0004 0.0004 0.1533 0.24 0.0808 0.1298 

  2016 -0.0075 0.0013 0.1343 0.21 0.0755 0.1137 

  2017 0.0076 0.0001 0.1241 0.19 0.0838 0.1050 

  2018 0.0056 0.0008 0.1161 0.18 0.0816 0.0983 

14 BNBA 2014 0.0016 0.2223 27.0651 42.39 9.5673 22.9143 

  2015 0.0011 0.2143 21.2466 33.27 7.6932 17.9881 

  2016 0.0040 0.3669 19.5940 30.69 7.0988 16.5890 

  2017 0.0023 0.2779 19.8914 31.15 7.5203 16.8408 

  2018 0.0006 0.0987 19.1211 29.95 7.9102 16.1886 

15 BNGA 2014 0.0113 0.0004 0.5984 0.94 0.2515 0.5067 

  2015 -0.0110 0.0001 0.5842 0.91 0.2342 0.4946 

  2016 0.0094 0.0004 0.5776 0.90 0.2458 0.4890 

  2017 0.0049 0.0005 0.5240 0.82 0.2749 0.4436 

  2018 0.0026 0.0006 0.5230 0.82 0.2870 0.4428 

16 BNII 2014 0.0085 0.0002 0.9736 1.52 0.3852 0.8243 

  2015 0.0037 0.0015 0.8852 1.39 0.3715 0.7495 

  2016 0.0064 0.0003 0.8371 1.31 0.3833 0.7087 

  2017 -0.0005 0.0013 0.8054 1.26 0.3518 0.6819 

  2018 0.0029 0.0007 0.7860 1.23 0.3516 0.6654 

17 BSIM 2014 0.0040 0.0012 6.5633 10.28 2.7974 5.5567 

  2015 0.0014 0.0011 5.0068 7.84 2.1114 4.2389 

  2016 0.0082 0.0006 4.4732 7.01 1.9545 3.7872 

  2017 -0.0028 0.0007 4.5893 7.19 1.8553 3.8854 

  2018 -0.0108 0.0008 4.5378 7.11 1.9304 3.8419 

18 BVIC 2014 0.0098 0.0009 6.5309 10.23 2.4697 5.5293 

  2015 -0.0012 0.0019 6.0012 9.40 2.4918 5.0808 

  2016 0.0000 0.0013 5.3666 8.40 2.3233 4.5436 

  2017 0.0029 0.0007 4.8406 7.58 2.1904 4.0982 

  2018 -0.0027 0.0017 4.6245 7.24 2.2033 3.9153 



 
 

 
 
 

19 INPC 2014 0.0049 0.0002 5.9493 9.32 2.2333 5.0369 

  2015 -0.0037 0.0002 5.5548 8.70 2.0799 4.7029 

  2016 0.0003 0.0002 5.3216 8.33 2.1978 4.5055 

  2017 -0.0002 0.0001 5.0324 7.88 2.0961 4.2606 



 
 

 
 
 

 

  2018 -0.0005 0.0002 5.3614 8.40 2.2180 4.5392 

20 MAYA 2014 -0.0020 0.0012 3.8573 6.04 1.4130 3.2657 

  2015 0.0063 0.0002 2.9496 4.62 1.0093 2.4972 

  2016 0.0034 0.0002 2.2935 3.59 0.8405 1.9417 

  2017 -0.0024 0.0002 1.8668 2.92 0.7274 1.5805 

  2018 -0.0036 0.0002 1.6043 2.51 0.6368 1.3583 

21 MCOR 2014 0.0048 0.0009 14.2823 22.37 5.5720 12.0919 

  2015 0.0025 0.0012 13.8300 21.66 5.0066 11.7089 

  2016 -0.0014 0.0028 11.3835 17.83 4.6963 9.6377 

  2017 -0.0003 0.0005 8.8374 13.84 4.3721 7.4821 

  2018 0.0038 0.0003 8.7249 13.66 4.0444 7.3868 

22 MEGA 2014 -0.0010 0.0002 2.0936 3.28 0.8442 1.7725 

  2015 0.0079 0.0007 2.0452 3.20 0.7812 1.7315 

  2016 0.0043 0.0005 1.9783 3.10 0.8194 1.6749 

  2017 0.0013 0.0012 1.6955 2.66 0.7900 1.4354 

  2018 0.0042 0.0007 1.6658 2.61 0.7472 1.4103 

23 NISP 2014 -0.0024 0.0002 1.3531 2.12 0.6446 1.1456 

  2015 0.0019 0.0004 1.1581 1.81 0.5555 0.9805 

  2016 0.0025 0.0018 1.0097 1.58 0.5149 0.8548 

  2017 0.0034 0.0016 0.9074 1.42 0.4773 0.7682 

  2018 0.0035 0.0004 0.8038 1.26 0.4317 0.6806 

24 NOBU 2014 -0.0001 0.0004 24.1924 37.89 13.1113 20.4822 

  2015 0.0004 0.0004 20.8152 32.60 10.0851 17.6229 

  2016 0.0018 0.0005 15.5169 24.30 8.9355 13.1372 

  2017 0.0005 0.0006 12.6635 19.83 8.0687 10.7213 

  2018 -0.0001 0.0006 11.8308 18.53 6.7042 10.0164 

25 PNBN 2014 -0.0013 0.0001 0.8085 1.27 0.3329 0.6845 

  2015 -0.0056 0.0001 0.7620 1.19 0.3053 0.6451 

  2016 0.0043 0.0001 0.7005 1.10 0.2964 0.5931 

  2017 -0.0016 0.0001 0.6534 1.02 0.3042 0.5532 

  2018 0.0078 0.0001 0.6734 1.05 0.3104 0.5701 
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POPULASI PERUSAHAAN PERBANKAN PERIODE 

2014-2018 

 

NO KODE 

PERUSAHAAN 

NAMA PERUSAHAAN 

1. AGRO BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk. 

2. AGRS BANK AGRIS Tbk. 

3. ARTO BANK ARTOS INDONESIA Tbk. 

4. BABP BANK MNC INTERNASIONAL Tbk. 

5. BACA BANK CAPITAL INDONESIA Tbk. 

6. BBCA BANK CENTRAL ASIA Tbk. 

7. BBHI BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk. 

8. BBKP BANK BUKOPIN Tbk. 

9. BBMD BANK MESTIKA DHARMA Tbk. 

10. BBNI BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. 

11. BBNP BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk. 

12. BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. 

13. BBTN BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. 

14. BBYB BANK YUDHA BHAKTI Tbk. 

15. BCIC BANK  TJRUST INDONESIA Tbk. 

16.. BDMN BANK DANAMON INDONESIA Tbk. 

17. BEKS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN 

Tbk. 



 
 

 
 
 

18. BGTG BANK GANESA Tbk. 

19. BINA BANK INA PERDANA Tbk. 

20. BJBR BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. 

21. BJTM BPD JAWA TIMUR Tbk. 

22. BKSW BANK QNB INDONESIA Tbk. 

23.. BMAS BANK MASPION INDONESIA Tbk. 

24. BMRI BANK MANDIRI  (Persero) Tbk. 

25. BNBA BANK BUMI ARTA Tbk. 

26. BNGA BANK CIMB NIAGA Tbk. 

27. BNII BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. 

28. BNLI BANK PERMATA Tbk. 

29. BRIS BANK BRI SYARIAH Tbk. 

30. BSIM BANK SINARMAS Tbk. 

31. BSWD BANK OF INDIA INDONESIA Tbk. 

32. BTPN BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL 

Tbk. 

33. BTPS BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL 

SYARIAH Tbk. 

34. BVIC BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. 

35. DNAR BANK DINAR INDONESIA Tbk. 

36. INPC BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk. 

37. MAYA BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk. 



 
 

 
 
 

38. MCOR BANK CHINA CONSTRUCTION BANK 

INDONESIATbk. 

39. MEGA BANK MEGA Tbk. 

40. NAGA BANK MITRANIAGA Tbk. 

41. NISP BANK OCBC NISP Tbk. 

42. NOBU BANK NATIONALNOBU Tbk. 

43. PNBN BANK PAN INDONESIA Tbk. 

44. PNBS BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk. 

45. SDRA BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk 

 

  



 

 
 

N
O 

NAMA PERUSAHAAN KODE 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
LABA 

POSITIF 
LABA 

NEGATIF 
TIDAK MELAPORKAN LAP. KEUANGAN 

BERTURUT 

1 Bank Agris Tbk. AGRS   U U U R   1   

2 Bank Artha Graha Internasional Tbk. INPC U U U U U 1     

3 Bank Artos Indonesia Tbk. ARTO     R R R   2   

4 Bank Bukopin Tbk. BBKP U U U U U 2     

5 Bank Bumi Arta Tbk. BNBA U U U U U 3     

6 Bank Capital Indonesia Tbk. BACA U U U U U 4     

7 Bank Central Asia Tbk. BBCA U U U U U 5     

8 Bank CIMB Niaga Tbk. BNGA U U U U U 6     

9 Bank Danamon Indonesia Tbk. 
BDM
N 

U U U U U 7     

10 Bank Dinar Indonesia Tbk. DNAR   U U U U     1 

11 Bank Ganesha Tbk. BGTG     U U U     2 

12 Bank Harda Internasional Tbk. BBHI     R U R   3   

13 Bank Ina Perdana Tbk. BINA U U U U U 8     

14 Bank Jtrust Indonesia Tbk. BCIC     R R U   4   

15 Bank Mandiri (Persero) Tbk. BMRI U U U U U 9     

16 Bank Maspion Indonesia Tbk. BMAS U U U U U 10     

17 Bank Mayapada Internasional Tbk. MAYA U U U U U 11     

18 Bank Maybank Indonesia Tbk. BNII U U U U U 12     

19 Bank Mega Tbk. MEGA U U U U U 13     

20 Bank Mestika Dharma Tbk. BBMD   U U U U     3 

21 Bank Mitraniaga Tbk. NAGA   U U U U     4 

22 Bank MNC internasional Tbk. BABP   R U U U   5   

23 Bank Nationalnobu Tbk. NOBU U U U U U 14     

24 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BBNI U U U U U 15     

25 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. BBNP   U U U U     5 

26 Bank OCBC NISP Tbk. NISP U U U U U 16     

27 Bank of India Indonesia Tbk. BSWD U U R R U   6   



 
 

 
 
 

28 Bank Pan Indonesia Tbk. PNBN U U U U U 17     

29 Bank Panin Dubai Syariah Tbk. PNBS   U U U U     6 

30 Bank Permata Tbk. BNLI U U U R U   7   

31 Bank QNB Indonesia Tbk. BKSW U U U R R   8   

32 Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. BBRI U U U U U 18     

33 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. AGRO U U U U U 19     

34 Bank Sinarmas Tbk. BSIM U U U U U 20     

35 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BBTN U U U U U 21     

36 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN   U U U U     7 

37 Bank Victoria Internasional Tbk. BVIC U U U U U 22     

38 Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. SDRA   U U U U     8 

39 Bank Yudha Bhakti Tbk. BBYB   U U U U     9 

40 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. BJBR U U U U U 23     

41 BPD Jawa Timur Tbk. BJTM U U U U U 24     

42 Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. BEKS       R R   9   

43 Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. MCOR U U U U U 25     

44 Bank BRI Syariah Tbk. BRIS         U     10 

45 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 
Tbk. 

BTPS         U     11 
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