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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Menurut Paulina Wiranto dan Ch. Rusit (2013), Laporan keuangan merupakan

salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk memberikan informasi kepada

pihak luar perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-

transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Secara umum tujuan utama laporan keuangan memberikan informasi yang

berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk pemambilan keputusan ekonomis

(Tondowidjojo dan Purwaningsih; 2007 dalam Dewi Sartika; 2012). Laporan

keuangan menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan. Berdasarkan laporan

tersebut akan terlihat bagaimana kondisi bank sesungguhnya, termasuk kelemahan

dan kekuatan yang dimiliki.

Menurut Sofyan Syafari Harahap (2002), menyatakan laporan keuangan

adalah suatu alat dengan nama informasi dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi

keuangan yang akhirnya dimasukan dalam laporan keuangan yang dikomunikasikan

secara priodik kepada para pemakainya. Laporan ini didisain untuk membantu

kebutuhan berbagai pemakai khususnya pemilik dan kreditur.

Menurut Jumingan (2006), laporan keuangan merupakan hasil pembuatan

ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangann ini ditafsirkan untuk

kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai

kepentingan dengan data laporan keuangan. Sedangkan menurut Warren, dkk (2005)
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dalam Junadi Fajar (2009), laporan keuangan merupakan laporan akuntansi yang

melahirkan informasi setalah transaksi dan diikhtisarkan yang disiapkan berupa

laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan neraca serta laporan arus kas bagi

pemilik.

Dengan adanya laporan yang di sajikan oleh suatu perushaan akan mampu

membantu para akuntan serta pihak – pihak yang berkepentingan untuk menafsirkan

tentang kondisi laporan keuangan dan kondisi suatu perusahaan, sehingga dapat

membantu dalam membuat suatu keputusan yang sesuai dengan keadaan tersebut.

Laporan keuangan juga menyajikan laporan laba rugi suatu perusahaan, hal ini akan

membantu para infestor untuk menafsirkan keadan laba dalam suatu perusahaan

sehingga para investor dapat membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

Dalam menyampaikan informasi dalam laporan keuangan oleh suatu

perusahaan hendaklah diungkapkan secara lengkap, jujur dan benar, karan islam juga

menganjurkan hal yang sama sebab Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang

berkhianat, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:









Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu

golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara
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yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

berkhianat. (QS.Al-Imran:58)

Jujur dalam kehidupan sehari-hari merupakan anjuran dari Allah SWT dan

Rasul-Nya, jadi sudah seharusnya para pelaku usaha itu menyampaikan semua

informasi secara benar, jujur dan lengkap, karena dalam Alquran telah dijelaskan

tentang kedudukan dari orang yang jujur itu, yaitu dalam surat Al-Maidah:119 berikut

ini:















Artinya: Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi

orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang

dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya; Allah ridha terhadapNya Itulah keberuntungan yang paling besar".

(QS.Al-Maidah:119)

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan ekonomi (Standar Akuntansi Keuangan). Tria Putri Oktavianingrum
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(2010), menyabutkan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan ekonomi (decision making).

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi yang

berguna bagi pemilik dan menilai kemampuan manajemen dalam menggunakan

sumber daya perusahaan secara efektif guna mencapai sasaran utama perusahaan

(Belkaoui, 2006 dalam Rita J. D. Atarwaman, 2011). Kinerja manajemen akan

tercermin dalam laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan gambaran atau laporan

perkembangan secara periodik atas apa yang telah dilakukan pihak manajemen.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh

dengan mengandung data-data yang merupakan kombinasi dari fakta-fakta yang telah

dicatat, prinsip-prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan secara wajar dan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, neraca, laba-rugi, dan

perubahan posisi keuangan. Salah satu tujuan umum laporan keuangan adalah dapat

untuk mengestimasi laba perusahaan (Bandi, 2009).

2.2 Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan kerja antara

pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang

menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang
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disebut ”nexus of contract” Jensen dan Meckling, 1976 dalam Christian Paulus,

2012).

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas

kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya

tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam

perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi

keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Hubungan agensi ini memotivasi setiap individu untuk memperoleh sasaran

yang harmonis, dan menjaga kepentingan masing-masing antara agen dan principal.

Hubungan keagenan ini merupakan hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan

dan kepentingan masing-masing pihak yang secara eksplisit dan sadar memasukkan

beberapa penekanan seperti (Christian Paulus, 2012):

1. Kebutuhan principal akan memberikan kepercayaan kepada manajer dengan

imbalan atau kompensasi keuangan.

2. Budaya organisasi yang berlaku dalam perusahaan.

3. Faktor luar seperti karasteristik industri, pesaing, praktek kompensasi, pasar

tenaga kerja, manajerial dan isu-isu legal.

Dalam Christian Paulus, 2012 strategi yang dijalankan perusahaan dalam

memenangkan kompetisi global. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik

tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya:
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1. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa

baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu

yang dianggap strategis dan kritis.

2. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu

dengan adil dan terbuka.

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

memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang

dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

Dalam teori keagenan, adanya pemisahan peran dan kepentingan antara agen

dan prinsipal dapat berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan

dapat mengakibatkan adanya sifat manajemen melaporkan laba secara oportunis

untuk memaksimumkan kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi akan

mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Konflik keagenan tersebut dapat dikurangi

dengan suatu mekanisme pengawasan.

Mekanisme pengawasan yang digunakan yaitu mekanisme corporate

governance. Mekanisme corporate governance sebagai suatu sistem yang mengatur

dan mengendalikan perusahaandiharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap

manajemen sebagai pihakagen dalam mengelola perusahaan sehingga hal tersebut

dapat meyakinkan prinsipal bahwa agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan

prinsipal.

2.3 Ukuran Perusahaan
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Menurut Indra Kusumawardhani (2012), ukuran perusahaan adalah ukuran

yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional

yang lebih kompleks sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran

perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan

menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, penjualan dan nilai pasar

saham.

Keputusan ketua Bapepam No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan

kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang

memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar rupiah, sedangkan perusahaan

besar adalah badan hukum yang memiliki total aktivanya di atas seratus milyar

rupiah.

Menurut Dhian Eka Irawati (2012), ukuran perusahaan adalah suatu ukuran

perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut log size.

Ukuran perusahaan berhubungan dengan kualitas laba karena semakin besar

perusahaan maka semakin tinggi pula kelangsungan usaha suatu perusahaan dalam

meningkatkan kinerja keuangan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan praktek

manipulasi laba.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan

menurut besar kecilnya berdasarkan pada total aktiva suatu perusahaan, semakin

besar total aktiva maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Harris

Prasetya, 2013).
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Menurut Yossi Diantimala (2008), ukuran perusahaan adalah suatu skala

dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaaan menurut berbagai cara

antara lain dengan total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan

(market capitalization). Jadi semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin

besar pula modal yang ditanamnya pada berbagai jenis usaha, lebih mudah dalam

memasuki pasar modal, memperoleh penilaian kredit yang tinggi dan sebagainya,

yang kesemuanya ini akan mempengaruhi keberadaan total aktivanya.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori (Yossi

Diantimala, 2008), yaitu:

a. perusahaan besar (large firm) adalah Perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar

di atas 5 triliun.

b. Perusahaan menengah (medium firm) Perusahaan dengan nilai kapitalisasi

pasarnya antara 1 triliun sampai 5 triliun.

c. Perusahaan kecil (small firm) adalah Perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar

yang kurang dari 1 triliun.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan

tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas

perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka

waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih

stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset

yang kecil (Indriani, 2005 dalam Hadiasman Ibrahim 2008).

2.3.1 Pengukuran Ukuran Perusahaan
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2.3.1.1 Logaritma Natural (Ln)

Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan

mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai

market capitalized dan penjualan. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan

logaritma natural (Ln) dari total asset. Jika nilai dari total aktiva, penjualan, atau

modal itu besar, maka digunakan natural logaritma dari nilai tersebut (Husnan, 1998

dalam Dewi Sartika, 2012).

Hal ini dikarenakan besarnya total asset masing-masing perusahaan berbeda

bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga didapat menyebabkan nilai yang

ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total

asset perlu di Ln kan (Husnan, 1998 dalam Dewi Sartika, 2012).

Ukuran Perusahaan = Ln Total aset

2.3.1.2 Log Total Aset

Semakin besar total aset maka semakin banyak modal yang ditanam. Nilai

total aset digunakan sebagai indikator untuk mengukur ukuran perusahaan karena

nilainya relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai total penjualan dan kapitalisasi

pasar. Nilai kapitalisasi pasar cenderung lebih fluktuatif karena dalam perhitungannya

terdapat komponen harga saham yang beredar.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total aktiva. Ukuran

perusahaan diukur dengan log total aset (Collins dan Kothari, 1989 dalam Rizki

Novianti, 2012), dengan rumus :
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UP =Log TA
keterangan:UP :Ukuran perusahaan i pada periode (tahun) tLOG TA : Total aset perusahaan i pada periode (ta hun) t

2.4 Struktur Modal

Menurut Subramayan dan Jhon (2010), struktur modal merupakan pendanaan

ekuitas dan hutang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan reltif

berbagai sumber pendanaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan dan risiko gagal

melunasi uang bergantung pada sumber pendanaan serta jenis jumlah berbagai aset

yang dimiliki perusahaan. Perusahaan umumnya menggunakan baik pendanaan utang

maupun ekuitas. Kreditor biasanya tidak mau memberikan dana tanpa perlindiungan

dari pendanaan ekuitas.

Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau imbangan

pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan hutang

jangka panjang terhadap sumber modal (Keown dkk, 2008 dalam Sonya Romasari,

2013). Perusahaan menggunakan struktur modal dengan tujuan agar keuntungan yang

diperoleh lebih besar dari pada biaya aset dan sumber dananya yang akan

meningkatkan keuntungan pemegang saham. Dalam penelitian ini struktur modal

dilihat dari leveragenya.
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Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur

modal suatu perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan disebut

memperdagangkan ekuitas. Hal ini menunjukan perusahaan menggunakan modal

ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian.

Menurut Dhian Eka Irawati (2012), struktur modal yang diukur dengan

leverage merupakan suatu variabel untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan

dibiayai oleh hutang perusahaan. Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap

kualitas laba karena jika aset perusahaan lebih besar dibiayai oleh hutang dari pada

modalnya maka peran dari pada investor menjadi menurun. Perusahaan dinilai tidak

dapat menjaga keseimbangan finansial dalam penggunaan dana antara jumlah modal

yang tersedia dengan modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika tingkat leverage

suatu perusahaan semakin tinggi maka kualitas laba akan semakin rendah.

2.4.1 Pengukuran Struktur Modal

2.4.1.1 Leverage

Menurut Sofyan Syafari Harahap (2007), ratoi leverage menggambarkan

hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset. Ratio ini  melihat

seberapa jauh kegiatan operasinal dibiayayi oleh utang atau pihak luar dengan

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity).

Laverage = x 100%

2.4.1.2 Debt To Equity Ratio (DER)
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Struktur modal adalah perimbangan antara modal sendiri dan modal asing.

Struktur modal diproksikan dengan debt to equity ratio (DER). DER dirumuskan

sebagai berikut (Brigham dan Houstan,2006 dalam Cahyani Nuswandri, 2013):

DER =

Dengan demikian struktur modal adalah pendanaan yang dilukukan

perusahaan guna membiayai kegiatan perusahaan menggunakan hutang jangka

panjang maupun menggunakan modal sendiri. Dalm struktur modal hutang jangka

pendek tidak menjadi pertimbangan bagi seorang manajer karena hutang jangka

pendek bersifat spontan dan hanya berjangka waktu singkat.

2.5 Invesment Opportunity Set (IOS)

Investment opportunity set (IOS) merupakan keputusan investasi dalam bentuk

kombinasi aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi dimasa yang akan datang

(Kallapur dan Trombley, 2001 dalam Yenny Wulansari, 2013). Munculnya istilah

IOS dikemukakan oleh Myers (1977) dalam Christian Paulus (2012), yang

menguraikan pengertian perusahaan, yaitu sebagai suatu kombinasi antara aktiva riil

(assets in place) dan opsi investasi masa depan.

Menurut Gaver dan Gaver (1993) dalam Christian Paulus (2012), IOS

merupakan nilai perusahaan yang besamya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran

yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang, yang pada saat ini merupakan

pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar.
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Investment Opportunity Set (IOS) merupakan kesempatan perusahaan untuk

tumbuh (Paulina Wiranto, 2013). Perusahaan dengan IOS tinggi cenderung dinilai

positif oleh investor karena lebih memiliki prospek keuntungan di masa yang akan

datang. Dengan demikian ketika perusahaan memiliki IOS yang tinggi maka nilai

perusahaan akan meningkat karena lebih banyak investor yang tertarik untuk

berinvestasi dengan harapan memperoleh return yang lebih besar di masa yang akan

datang. Hal tersebut yang menyebabkan adanya kemungkinan manajemen perusahaan

melakukan manajemen laba karena untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan.

2.5.1 Pengukuran Invesment Opportunity Set (IOS)

2.5.1.1 Peningkatan Aktiva Tetap Bersih

Kesempatan investasi tidak selalu berujud secara fisik tetapi dapat berupa

suatu kesempatan yang bersifat intangible namun memiliki peluang yang

memberikan keuntungan bagi perusahaan. Aktiva tetap bersih adalah pengurangan

aktiva tetap dengan penyusutan setiap periode. Untuk meningkatkan aktiva tetap

bersih dapat menggunakan angka indek pertumbuhan, maka dapat di ukur

menggunakan (Suardi Yakup dkk, 2014):

Pertumbuhan Aktiva Tetap Bersih =

2.5.1.2 Market Value to Book / Value of Asset Ratio (MVA / BVA)

Market Value to Book / Value of Asset Ratio adalah rasio yang digunakan

untuk menilai set kesempatan investasi pada suatu perusahaan dengan cara menilai
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total aktiva perusahaan dikurangi dengan nilai total ekuitas ditambah dengan total

nilai saham perusahaan pada tahun ke-t [(jumlah saham beredar x harga penutupan

saham)/total aktiva]. Nilai Aktiva, ekuitas, dan nilai saham yang digunakan dalam

menilai set kesempatan investasi ini adalah nilai pada akhir tahun yang

diinformasikan pada laporan perubahan saham perusahaan.

Alasan mendasar digunakannya rumus tersebut yaitu dengan dasar pemikiran

bahwa prospek pertumbuhan perusahaan terefleksi dalam harga saham dan pasar

menilai perusahaan yang sedang tumbuh (nilai harga saham) lebih besar dari nilai

bukunya.

Secara matematis rumus rasio nilai buku terhadap nilai pasar aktiva sebagai

berikut (Isnaeni, 2005 dalam Abdullah Taman Bily Agung Nugroho, 2011):

MVA/BVA= . . ( . . . )
2.5.1.3 Rasio Market to book value of equity (MVEBVE)

Dengan dasar pemikiran bahwa pasar menilai return dari investasi perusahaan

di masa depan lebih besar dari return yang diharapkan dari ekuitasnya. Dapat di ukur

menggunakan rumus(Isnaeni Rokhayati, 2005):

MVEBVE =
( )

2.5.1.4 Rasio Price to eaning ratio (PER)

Dengan dasar pemikiran bahwa nilai ekuitas merupakan jumlah nilai

kapitalisasi laba yang dihasilkan dari pengellaan aset plus nilai sekarang neto (NPV)
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dari pilihan investasi di masa datang. Semakin besar rasio PER maka semakin besar

pula perusahaan kemungkinan untuk tumbuh.

Maka PER dapat di hitung menggunakan rumus(Isnaeni Rokhayati, 2005):

PER =

2.5.1.5 Rasio Capital expenditure to market value of asset (CAPMVA)

Dengan dasar pemikiran bahwa perusahaan yang tumbuh memiliki level

aktivitas investasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang tidak tumbuh.

Rasio CAPMVA dapat di hitung menggunakan rumus (Isnaeni Rokhayati, 2005):

CAPMVA =
)( )

2.5.1.6 Rasio Firm value to book value of property, plant and equipment (VPPE)

Rasio ini menunjukkan adanya investasi pada aktiva tetap yang produktif sebagai

asset in place. Pada rasio ini rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Isnaeni

Rokhayati, 2005):

VPPE =
. . (

2.5.1.7 Rasio Curent assets to net sales (CAONS)

Dengan dasar pemikiran bahwa working capital dapat digunakan untuk

investasi perusahaan yang berasal dari asset perusahaan. Dengan investasi pada

current assets akan mampu menghasilkan penjualan sebesar net sales yang diterima.

Rumus yang digunakan adalah ( Isnaeni Rokhayati, 2005):

CAONS =
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2.6 Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana

yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah

dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat (Mudrajat, 2002 dalam Muhammad

Natsir, 2012). Kewajiban yang timbul dari sisi aktiva misalnya penyediaan dana bagi

penarikan pinjaman yang disetujui atau penarikan atas kelonggaran tarik pinjaman.

Sedangkan kewajiban yang timbul dari sisi pasiva atau liabilities misalya penyediaan

dana bagi penarikan tabungan dan simpanan lainnya oleh nasabah.

Sumber- sumber utama kebutuhan likuiditas dapat digolongkan sebagai

berikut:

1) Memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum

2) Menjaga agar saldo rekening yang ada pada bank koresponden selalu berada

pada jumlah yang ditentukan.

3) Memenuhi penarikan dana baik oleh nasabah debitur maupun penabung.

Menurut brealy, myers, dan marcus (2008), menyatakan bahwa likuiditas

adalah kemampuan untuk menjual sebuah asset guna mendapatkan kas pada waktu

singkat. Menurut Budi Raharjo (2009), likuiditas adalah kemampuan perusahaan

untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera di penuhi (dalam jangka

pendek atau satu tahun terhitung sejak tanggal neraca di buat). aktiva lancar yang

juga berputar dalam jangka pendek.

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangan jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang paling penting adalah rasio lancar
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(ketersediaan aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar), (Subramanyam dan

John 2013).

Simorangkir, 2004 dalam Dewi Sartika, 2012 mendefinisikan likuiditas

sebagai kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang segera dapat

dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara lebih spesifik likuiditas adalah

kesanggupan bank menyediakan alat-alat guna pembayar kembali titipan yang jatuh

tempo dan memberikan pinjaman (loan) kepada masyarakat yang memerlukan.

Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap

komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch,

dan konsentrasi sumber pendanaan.

2. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan,

dan stabilitas pendanaan.

3. Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang

sudah jatuh tempo. Seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat

mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang

ingin menarik kembali uang yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan

kredit (Dendawijaya, 2003 Dalam Dewi Sartika, 2012).

Almilia, Luciana dan Ikka Retnasari (2007) dalam Niko Ulfandri Daniel

(2013), menklasifikasikan Likuiditas sebagai Alat untuk mengukur kesehatan suatu
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perusahaan. Kondisi perusahaan yang sehat, yang antara lain ditunjukkan dengan

tingkat likuiditas yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas.

Menurut Yenny Wulansari (2013), untuk menjaga kestabilan perusahaan,

penting bagi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya secara fundamental. Perusahaan

yang likuid dapat diidentifikasikan sebagai kondisi ketika perusahaan mampu

memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Untuk menjamin

semua kewajiban jangka pendek tersebut, perusahaan harus menjaminkan asetasetnya

yang likuid. Likuiditas merupakan indikator yang baik apakah perusahaan memiliki

masalah dalam arus kas atau tidak.

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan

bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang

sudah jatuh tempo. Seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat

mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang

ingin menarik kembali uang yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan

kredit (Dendawijaya, 2003 dalam Diah Aristya Hesti, 2010).

Menurut Dahlan Siamat (1999) dalam Diah Aristya Hesti (2010), suatu bank

dianggap likuid jika mempunyai sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan

likuiditasnya, mempunyai likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai

surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi kas, dan mempunyai

kemampuan mendapatkan likuiditas dengan cara menciptakan utang.

Sedangkan menurut Yunanto Adi Kusumo (2008) dalam Diah Aristya Hesti

(2010) suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban
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hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, dapat memenuhi

permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Tingkat likuiditas yang optimal berpengaruh pada nilai perusahaan sehingga

harga sahamnya cenderung lebih stabil. Karena likuiditas mempengaruhi nilai

perusahaan (Husnan, 1998 dalam Yenny Wulansari 2013), maka sangat penting bagi

perusahaan untuk menjaga likuiditasnya.

Aset yang likuid (Brigham & Houston, 2001 dalam Yenny Wulansari 2013),

dalam adalah aset yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat tanpa harus

mengurangi harga aset tersebut terlalu banyak. Tingkat likuiditas yang rendah bagi

beberapa perusahaan tidaklah menjadi masalah ketika perusahaan masih mempunyai

alternatif pinjaman yang belum digunakan.

2.6.1 Pengukuran Likuiditas

2.6.1.1 Rasio Kas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar

kembali simpanan nasabah atau deposan pada saat ditarik dengan menggunakan alat

likuid yang dimilikinya (Muhammad Natsir, 2012).

Rasio Kas = x 100%

2.6.1.5 Loan to Deposit (LDR)

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan
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mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu

semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank

tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan unutk membiayai kredit

menjadi semakin besar dengan rumus sebagai berikut:

LDR = x 100%

2.6.1.3 Loan to Assets Ratio (LAR)

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan

kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total

asset yang dimiliki bank. LAR merupakan perbandingan antar besarnya kredit yang

diberikan bank dengan besarnya total asset yang dimiliki bank (Muhammad Natsir,

2012). Loan to Assets Ratio dirumuskan dengan:

LAR = x 100%

2.7 Kualitas laba

Kualitas laba banyak memiliki arti untuk berbagai pihak. Banyak analisis

mendefinisikan kualitas laba sebagai sejauh mana perusahaan mengaplikasi

konservatisme-perusahaan dengan kualitas laba tinggi deharapkan memiliki ratio

tinggi terhadap laba (price eraning ratio) yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan

dengan kualitas laba rendah (subramaya dan Jhon; 2010).

Kualitas laba adalah penilaian sejauh mana laba sebuah perusahaan itu dapat

diperoleh berulang-ulang, dapat dikendalikan, dan laik bank (memenuhi syarat untuk

mengajukan kredit/pinjaman pada bank), di antara faktor-faktor lainnya. Kualitas laba
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mengakui fakta bahwa dampak ekonomi transaksi yang terjadi akan beragam diantara

perusahaan sebagai fungsi dari karakter dasar bisnis mereka, dan secara beragam

dirumuskan sebagai tingkat laba yang menunjukkan apakah dampak ekonomi

pokoknya lebih baik dalam memperkirakan arus kas atau juga dapat diramalkan

(christian paulus, 2012).

Kualitas laba dievaluasi agar laba dapat terus meningkat dan berikut ini adalah

beberapa tahap dalam evaluasi kualitas laba (subramaya dan Jhon; 2010):

a. Identifikasi dan kebijakan akuntansi penting.

Tahap penting dalam evaluasi kualitas laba adalah kebijakan mengidentifikasi

kebijakan akuntansi penting yang dipilih perusahaan. Seperti apakan kebijakan

yang diambil perusahaan wajar atau agresif.

b. Evaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi.

Penting untuk melihat tingkat fleksibilitas yang tersedia pada saat pembuatan

laporan keuangan. Tingakat fleksibilitas akuntansi pada suatu industri lebih

tinggi dibandingkan industri lain. Misalnya, akuntansi pada industri yang

memiliki banyak aset tak berwujud, operasi usaha yang lebih fluktuatif, sebagian

besar biaya prokdusinya terjadi sebelum proses produksi, dan metode pengakuan

pendapatan yang tidak bisa membutuhkan lebih banyak penilaian dan estimasi.

Secara umum, kualitas laba pada industri tersebut lebih rendah dibandingkan

industri yang akuntansinya lebih langsung.

c. Tentukan strategi pelaporan.
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Menentukan strategi pelapora oleh perusahaan yang digunakan. Misal, apakah

suatu perusahaan memiliki laporan audit yang baik.

d. Identifikasi dan menilai tanda bahaya.

Satu tahap yang berguna dalam avaluasi kualitas laba adalah melihat tanda

bahaya. Tanda bahaya merupakan pos yang memberikan peringatan bagi analisis

akan adanya potensi masalah yang serius.  Contoh  tanda bahanya, kenerja

keuangan yang buruk – perusahaan yang putus asa biasanya melakukan segala

cara, dan perubahan akuntansi yang tidak dapat dijelaskan atau sering terjadi.

Yenny Wulansari (2013), kualitas laba merupakan kualitas informasi laba

yang tersedia untuk publik yang mampu menunjukkan sejauh mana laba dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dan dapat digunakan investor untuk menilai

perusahaan. Terdapat tiga hal yang harus digaris bawahi (Sonya Romasari, 2013):

1. Kualitas laba tergantung pada informasi yang relevan dalam membuat keputusan.

Dengan demikian, pedefenisian kualitas laba di atas hanya dalam konteks model

keputusan tertentu. Kategori pertama meliputi persistensi laba (earnings

persistence), ukuran besarnya akrual (magnitude of accruals), nilai sisa model

akrual (residual models accrual), perataan laba (earnings smoothness), dan

ketepatan pengakuan rugi (timely loss recognition).

2. Kualitas dari angka laba yang dilaporkan dilihat dari apakah informasi tersebut

menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Kategori kedua meliputi

earnings response coefficient (ERC).
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3. Kualitas laba secara bersama-sama ditentukan oleh relevansi dari kinerja

keuangan yang mendasari. Dan kategori ketiga meliputi: Accounting and

Auditing Enforcement Releases (AAERs), pernyataan kembali (restatements), dan

ketidakefisienan prosedur internal kontrol berdasarkan Sarbanes Oxley Act

(internal control procedure deficiencies reported under the Sarbanes Oxley Act).

Dechow dan Schrand (2004) dalam Paulina Wiranti (2013), laba yang

berkualitas merupakan laba yang memiliki 3 karakteristik berikut ini :

1) Mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat,

2) Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa

depan,

3) Dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan (Tong dan

Miso, 2011). Penman (2007), laba yang berkualitas dapat mencerminkan

kelanjutan laba (sustainable earning) di masa depan.

Kualitas laba dalam penelitian ini dapat diukur dengan proksi discretionary

accruals menggunakan model Modified Jones (Paulina Wiranto 2013) dan kualitas

laba diukur dengan menggunakan earnings response coefficien (Yossy Diantimala,

2008).

2.7.1 Mengukur Kualitas Laba

2.7.1.1 Perhitungan discretionary accruals modified Jones

Langkah-langkah menghitung discretionary accruals modified Jones (Paulina

Wiranto 2013) :

1) Total Accruals
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TACC = EBXT - OCF
Keterangan:TACC : Total accruals pada tahun tEBXT : Laba bersih perusahaan i pada tahun tOCF : Arus kas dari aktivitas operasi (operating cash flow) perusahaan i pada tahun t

Estimasi dari parameter spesifik perusahaan, diperoleh melalui models analisis

regresi OLS (Ordinary Least Squares) berikut ini:TACC /TAi,t-1=α1(1/TAi,t-1)+α2((ΔREV -ΔREC )/Tai,t-1 ))+α3(PPE /Pai,t-1)

Keterangan:TACC : Total accruals pada tahun t

TAi,t-1 :Total assets untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV : Perubahan pendapatan (revenue) perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

ΔREC : Perubahan piutang bersih (net receivable) perusahaan i dari tahun t-1 ke

tahun tPPE : Gross property, plant and equipment perusahaan i pada tahun t

2) Non Discretionary AccrualsNDACC = α1(1/ TAi,t-1)+α2((ΔREV -ΔREC )/TAi,t-1)+α3(PPE / TAi,t-1)

Keterangan:NDACC : Non discretionary accruals pada tahun t

TAi,t-1 : Total assets untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV : Perubahan pendapatan (revenue) perusahaan i dari tahun t-1 ketahun t
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ΔREC : Perubahan piutang bersih (net receivable) perusahaan i dari tahun t-1 ke

tahun tPPE : Gross property, plant and equipment perusahaan i pada tahun t

3) Discretionary AccrualsDACC = (TACC /TAi,t-1) - NDACC
Keterangan:DACC : Discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

2.7.1.2 Perhitungan Earnings Response Coefficient

Dalam Yossy Diantimala (2008), besarnya earnings response coefficient

diperoleh dengan melakukan beberapa tahap perhitungan. Tahap pertama menghitung

cumulative abnormal return (CAR) masing-masing sampel dan tahsap kedua

menghitung unexpected earnings (UE) sampel.

1) Cummulative Abnormal Return (CAR)

CAR merupakan proksi harga saham yang menunjukkan besarnya respon

pasar terhadap informasi akuntansi yang dipublikasikan dihitung dengan

menggunakan model pasar yang disesuaikan karena dianggap sebagai penduga

terbaik adalah model pasar yang disesuaikan (Yossy Diantimala, 2008). Dalam model

ini, yang dianggap sebagai penduga terbaik untuk mengestimasi return sekuritas

adalah return indeks pasar. Model ini tidak memerlukan periode estimasi untuk

membentuk model estimasi, sehingga penghitungan return abnormal adalah:AR . = R . - R .
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Keterangan:AR . : Abnormal return perusahaan i pada hari tR . : Return tahunan; perusahaan i periode tR . : Return indeks pasar pada hari t.R . =
Keterangan:P : Harga penutupan saham perusahaan i pada periode tP : Harga penutupan saham perusahaan i pada periode t-1.R =

Keterangan:IHSG :Indeks harga saham gabungan pada waktu tIHSG :Indeks harga saham gabungan pada waktu t-1.

Akumulasi abnormal return dalam jendela pengamatan adalah:

keteramga:

Cummulative abnormal return perusahaan i pada tahun t; dan

ARi.t: Return abnormal perusahaan i pada hari t.

CAR pada saat laba akuntansi dipublikasikan dihitung dalam event window

pendek selama 7 hari (3 hari sebelum peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 3 hari sesudah
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peristiwa), yang dipandang cukup mendeteksi abnormal return yang terjadi akibat

publikasi laba sebelum confounding effect mempengaruhi abnormal return tersebut.

2) Menghitung Unexpected Earnings (UE)

UE atau laba kejutan adalah selisih antara laba sesungguhnya dengan laba

ekspektasian. Laba kejutan digunakan dengan pertimbangan bahwa model laba

ekspektasian bisa mengisolasi komponen kejutan yang ada didalam laba dengan

komponen yang diantisipasi. Cho dan Jung (1991) dalam Yossy Diantimala (2008),

menyatakan bahwa ERC tergantung pada hubungan antara return saham dengan laba

kejutan (laba yang tidak diekspektasi). Didalam pasar modal yang efisien, komponen

yang diantisipasi tidak berkorelasi dengan return laba yang tidak diekspektasi

menggunakan model langkah acak sehingga laba yang tidak diekspektasi adalah

sebagai berikut: UE . = . ..
Dimana:

UEit : laba non ekspektasian perusahaan i pada periode t

AEi.t : Laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i pada tahun t; dan

AEi.t-1: Laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i pada tahun t-1.

3) Menghitung ERC

Koefisien respon laba merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi antara

proksi harga saham dan laba akuntansi (Chaney dan Jater, 1991). Proksi harga saham

yang digunakan adalah CAR, sedangkan proksi laba akuntansi adalah UE. Besarnya
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koefisien respon laba (a1) dihitung dengan persamaan regresi atas data tiap

perusahaan: CAR . = β + β UE . + β + ℇ
Dimana:

CARit : Cumulative Abnormal Return perusahaan i untuk interval dari hari t1, hingga

hari t2

UEi.t : Laba yang tidak diekspektasi perusahaan i pada tahun t; Rit: Return Sekuritas

perusahaan i pada tahun t

β0 : Konstansta

β1 : koefisien laba kejutan, adalah ERC

ε : Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

2.7.1.3 Quality Of Income

Salah satu ciri yang menentukan kualitas laba adalah hubungan antara laba

akuntansi dengan arus kas. Makin tinggi korelasi antara laba akuntansi dengan arus

kas maka makin tinggi kualitas laba. Hal ini disebabkan karena makin banyak

transaksi pendapatan dan biaya yang merupakan transaksi kas dan bukan merupakan

akrual, maka makin obyektif pengakuan pendapatan dan biaya dalam laporan laba-

rugi.

Oleh karena itu kualitas laba yang tinggi dapat direalisasikan kedalam kas

(Darsono dan Ashari, 2005 dalam Fendi Permana Widjaja dan Rovila El Maghviroh,
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2011). Model yang digunakan untuk menghitung kualitas laba adalah sebagai berikut

(Fendi Permana Widjaja dan Rovila El Maghviroh, 2011):

Quality Of Income = ( )
Rasio Quality of Income menunjukkan varians antara arus kas dengan laba

bersih, maka makin tinggi rasio maka makin tinggi kualitas laba karena makin besar

bagian laba operasi yang direalisasikan dalam bentuk kas.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan Kualitas Laba

Menurut Sudarsono (2005) dalam Sonya Romasari (2013), ukuran perusahaan

merupakan jumlah total hutang dan ekuitas perusahaan yang akan berjumlah sama

dengan total aktiva. Pada perusahaan besar, tersedia banyak informasi non-akuntansi

sepanjang tahun. Informasi tersebut digunakan oleh pemodal sebagai alat untuk

menginterprestasikan laporan keuangan dengan lebih baik, sehingga dapat dijadikan

alat untuk memprediksi arus kas dan mengurangi ketidakpastian. Pada saat

pengumuman laba, informasi laba akan direspon positif oleh pemodal, pada

umumnya perusahaan besar cenderung mempunyai reporting responsibility yang

lebih tinggi dan mengindikasikan bahwa pada perusahaan besar ERC akan meningkat

pula (Scoot, 2006 dalam Yossi Diantimala, 2008).
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Penelitian yang dilakukan oleh Yossi Diantimala (2008) dan Paulina Wirianto

(2013), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan.

Sedangkan penelitian yang dilukukan oleh Dhian Eka Irawati (2012), menyatakan

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Sonya

Romasari (2013), kemudian dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran

perusahaan tidak berpengaruh signifikan negatif. Hal ini berbeda dengan hasil

penilitian yang dilakukan oleh Jang dkk, (2007) dalam Soyya Romasari (2013), yang

menyatakan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

Perusahaan yang sudah go public biasanya cenderung memiliki ukuran

perusahaan yang besar. Besarnya ukuran suatu perusahaan akan lebih diawasi oleh

pihak-pihak yang berkepentingan khususnya oleh para investor, biasanya investor

akan lebih tertarik dengan perusahaan yang besar, karena hal itu akan membuat

perusahaan menjadi lebih stabil serta mampu menghasilkan laba yang lebih besar

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Berdasarkan uraian diatas peneliti

dapat menasik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

2.8.2 Hubungan Struktur Modal Terhadap Kualitas Laba.

Harris dan Raviv (1990) dalam Paulina Wirianto (2013), menyatakan bahwa

besarnya hutang menunjukkan kualitas perusahaan serta prospek yang kurang baik

pada masa mendatang. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi bisa berdampak

pada risiko keuangan yang semakin besar. Risiko keuangan yang dimaksud adalah

kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Adanya risiko
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gagal bayar ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk

mengatasi hal tersebut semakin besar sehingga akan menurunkan laba perusahaan.

Sonya Romasari (2013), Dalam melakukan keputusan pendanaan (struktur

modal), perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis sumber

pendanaan yang ekonomis. Sumber pendanaan yang dipilih oleh perusahaan harus

bertujuan mendatangkan keuntungan dan lebih besar dari biaya aset. Apabila

perusahaan memilih hutang sebagai sumber pendanaanya maka akan timbul beberapa

konsekuensi dari pinjaman tersebut seperti pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

Apabila tingkat hutang tinggi akan berdampak pada rendahnya kualitas laba

(earnings response coefficient).

Penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh Dhian Eka Irawati

(2012), menyebutkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kualitas laba. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh

Sonya Romasari (2013), juga menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh

signifikan secara negatif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Paulina

Worianto (2013), menyebutkan bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan

tarhadap kualitas laba. Yenny Wulansari (2013), dalam penelitiannya juga

menyatakan hal yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya

yaitu bahwa struktur modal yang dihitung dengan proksi leverage tidak mempunyai

pengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

Dengan demikian struktur modal adalah pendanaan yang dilakukan

perusahaan guna membiayai kegiatan perusahaan menggunakan hutang jangka
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panjang maupun menggunakan modal sendiri. Dalam struktur modal hutang jangka

pendek tidak menjadi pertimbangan bagi seorang manajer karena hutang jangka

pendek bersifat spontan dan hanya berjangka waktu singkat.

Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba karena jika aset

perusahaan lebih besar dibiayai oleh hutang dari pada modalnya maka peran dari

pada investor menjadi menurun. Perusahaan dinilai tidak dapat menjaga

keseimbangan finansial dalam penggunaan dana antara jumlah modal yang tersedia

dengan modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika tingkat leverage suatu

perusahaan semakin tinggi maka kualitas laba akan semakin rendah.

Dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Struktur modal berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.

2.8.3 Hubungan Investment Opportunity Set Terhadap Kualitas Laba.

Investment Opportunity Set menunjukkan investasi perusahaan atau opsi

pertumbuhan. Nilai opsi pertumbuhan tersebut tergantung pada discretionary

expenditure manajer (Christian Paulus, 2012). Adanya kesempatan bertumbuh

(investment opportunity set) menyebabkan laba perusahaan dimasa depan akan

meningkat. Sehingga pasar akan memberi respon yang lebih besar terhadap

perusahaan yang mempunyai kesempatan bertumbuh (investment opportunity set).

Tingginya respon pasar terhadap laba akan menyebabkan semakin besar reaksi harga

pasar suatu sekuritas (Yenny Wulansari, 2013).

Adanya kesempatan bertumbuh (investment opportunity set) menyebabkan

laba perusahaan dimasa depan akan meningkat. Sehingga pasar akan memberi respon
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yang lebih besar terhadap peru-sahaan yang mempunyai kesempatan bertumbuh

(investment opportunity set). Tingginya respon pasar terhadap laba akan

menyebabkan semakin besar reaksi harga pasar suatu sekuritas (Ririn Marlina, 2013).

Andri Rachmawati dan Hanung Triatmoko (2007), dalam penelitiannya

menyatakan bawha investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kualitas

laba. Senada dengan dengan penelitian yeng sebelumnya, pada penelitian yang

dilakukan oleh Paulina Wirianto (2013), menyatakan bahwa investment opportunity

set berpengaruh positif signifikan. Namun lain halnya dengan penelitian yang

dilakukan oleh Yenny Wulansari (2013), menyabut kan bahwa investment

opportunity set tidak mempunyai pengaruh siginifikan terhadap kualitas laba.

Maka semakin tingginya tingkat Investment Opportunity Set pada suatu

perusahaan itu akan membuat perusahaan memiliki kesempatan tumbuh kembang

perusahaan yang lebih besar, dan tumbuhkembang suatu perusahaan biasanya akan

diikuti oleh laba yang teus meningkat pula, sehingga dengan pertumbuhan yang terus

meningkat akan menarik minat investor untuk menanamkan modal pada perusahaan

tersebut. Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Investment Opportunity Set berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

2.8.4 Hubungan Likuiditas Dengan Kualitas Laba.

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana

yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah

dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat (Mudrajat, 2002 dalam Muhammad

Natsir, 2012). Kewajiban yang timbul dari sisi aktiva misalnya penyediaan dana bagi
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penarikan pinjaman yang disetujui atau penarikan atas kelonggaran tarik pinjaman.

Sedangkan kewajiban yang timbul dari sisi pasiva atau liabilities misalya penyediaan

dana bagi penarikan tabungan dan simpanan lainnya oleh nasabah.

Menurut Yenny Wulansari (2013), tingkat likuiditas mencerminkan

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada

waktunya. Bagi beberapa perusahaan tingkat likuiditas yang tepat perlu

dipertahankan. Karena selain terkait dengan kepentingannya dengan pihak kreditur,

tingkat likuiditas juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan di mata investor. Nilai

perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhian Eka Irawati (2012) dan Paulina

Wirianto (2013), sama-sama menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif

signifikan terhadap kualitas laba. Namun penelitian yang dihasilkan oleh Yenni

Wulansari (2013), menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan

terhadap kualitas laba.

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan

bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang

sudah jatuh tempo. Seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat

mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang

ingin menarik kembali uang yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan

kredit (Dendawijaya, 2003 dalam Diah Aristya Hesti, 2010).

Menurut Dahlan Siamat (1999) dalam Diah Aristya Hesti (2010), suatu bank

dianggap likuid jika mempunyai sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan
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likuiditasnya, mempunyai likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai

surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi kas, dan mempunyai

kemampuan mendapatkan likuiditas dengan cara menciptakan utang. Sedangkan

menurut Yunanto Adi Kusumo (2008) dalam Diah Aristya Hesti (2010) suatu bank

dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat

membayar kembali semua simpanan nasabah, dapat memenuhi permintaan

pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki risiko yang relatif kecil

sehingga kreditur merasa yakin dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan dan

investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut karena

investor yakin bahwa perusahaan mampu bertahan. Berdasarkan uraian diatas peneliti

dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Likuiditar berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

2.8.5 Hubungan Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Invesment Opportunity Set,

dan Likuiditas secara bersama-sama (simultan) Dengan Kualitas Laba.

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana

yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah

dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat (Mudrajat, 2002 dalam Muhammad

Natsir, 2012). Kewajiban yang timbul dari sisi aktiva misalnya penyediaan dana bagi

penarikan pinjaman yang disetujui atau penarikan atas kelonggaran tarik pinjaman.

Sedangkan kewajiban yang timbul dari sisi pasiva atau liabilities misalya penyediaan

dana bagi penarikan tabungan dan simpanan lainnya oleh nasabah.
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struktur modal adalah pendanaan yang dilakukan perusahaan guna membiayai

kegiatan perusahaan menggunakan hutang jangka panjang maupun menggunakan

modal sendiri. Dalam struktur modal hutang jangka pendek tidak menjadi

pertimbangan bagi seorang manajer karena hutang jangka pendek bersifat spontan

dan hanya berjangka waktu singkat.

Struktur modal berpengaruh terhadap kualitas laba karena jika aset perusahaan

lebih besar dibiayai oleh hutang dari pada modalnya maka peran dari pada investor

menjadi menurun. Perusahaan dinilai tidak dapat menjaga keseimbangan finansial

dalam penggunaan dana antara jumlah modal yang tersedia dengan modal yang

dibutuhkan.

Maka semakin tingginya tingkat Investment Opportunity Set pada suatu

perusahaan itu akan membuat perusahaan memiliki kesempatan tumbuh kembang

perusahaan yang lebih besar, dan tumbuhkembang suatu perusahaan biasanya akan

diikuti oleh laba yang teus meningkat pula, sehingga dengan pertumbuhan yang terus

meningkat akan menarik minat investor untuk menanamkan modal pada perusahaan

tersebut.

Perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki risiko yang relatif kecil

sehingga kreditur merasa yakin dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan dan

investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut karena

investor yakin bahwa perusahaan mampu bertahan.

Variabel ukuran perusahaan, struktur modal, invesment opportunity set, dan

likuiditas dinilai dapat mempengaruhi kualitas laba  secara bersama-sama atau
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simultan. Paulina Wirianto, (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara

simultan variabel independen yang terdiri ukuran perusahaan, leverage, likuiditas dan

investment opportunity set secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap

kualitas laba. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesi:

H5: Variabel ukuran perusahaan, struktur modal, invesment opportunity set,

dan Likuiditas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap

kualitas laba.

2.9 Kerangka Pemikiran
Gambar II.1

Kerangka Pemikiran

H1

H2

H3

H4

H5

Ukuran Perusahaan (X1)

Struktur Modal (X2)

Likuiditas (X4)

Investment Opportunity
Set (X3)

Kualitas
Laba (Y)
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2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO Nama dan Judul
Penelitian Terdahulu

Variabel
Dependen

Variabel
Independen

Hasil penelitian

1. Yenny Wulansari
(2013) Pengaruh
investment opportunity
set, likuiditas dan
leverage terhadap
kualitas laba pada
perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI.

Kualitas Laba investment
opportunity set

likuiditas

leverage

Tidak mempunyai
pengaruh signifikan

Berpengaruh positif dan
signifikan

Tidak mempunyai
pengaruh signifikan

2. Sonya Romasari (2013)
Pengaruh persistensi
laba, struktur modal,
ukuran perusahaan dan
alokasi pajak antar
priode terhadap kualitas
laba (studi empiris pada
perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI).

Kualitas Laba Persistensi
laba

Struktur modal

Ukuran
perusahaan

Alokasi pajak
antar priode

Tidak berpengaruh
signifikan negatif

Tidak berpengaruh
signifikan negatif

Tidak berpengaruh
signifikan positif

Berpengaruh negatif dan
signifikan
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3. Paulina Wirianto
(2013) Pengaruh ukuran
perusahaan, struktur
modal, likuiditas dan
investment opportunity
set (ios) terhadap
kualitas laba pada
perusahaan manufaktur
yang
terdaftar di BEI.

Kualitas Laba Ukuran
perusahaan

Struktur modal

Likuiditas

Investment
opportunity set
(ios)

Berpengaruh positif
signifikan

Berpengaruh positif
signifikan

Berpengaruh negatif
signifikan

Berpengaruh positif
signifikan

No Nama dan Judul
Penelitian Terdahulu

Variabel
Dependen

Variabel
Independen

Hasil Penelitian

4. Yossi Diantimala
(2008) Pengaruh
akuntansi konservatif,
ukuran perusahaan, dan
default risk terhadap
koefisien respon laba
(ERC).

Coefisien
Respon Laba
(ERC)

Akuntansi
konservatif

Ukuran
perusahaan

default risk

Berpengaruh negatif
signifikan

Berpengaruh negatif
signifikan

Berpengaruh negatif
signifikan

5. Dhian Eka Irawati
(2012) Pengaruh
struktur modal,
pertumbuhan laba,
ukuran perusahaan dan
likuiditas terhadap
kualitas laba.

Kualitas Laba Struktur modal

Pertumbuhan
laba

Ukuran
perusahaan

Likuiditas

Tidak berpengaruh
signifikan

Berpengaruh negatif
signifikan

Tidak berpengaruh
signifikan

Berpengaruh negatif
signifikan

6. Andri Rachmawati dan
Hanung Triatmoko
(2007)

Kualitas Laba
dan Nilai
Perusahaan

Investment
Opportunity
Set (IOS)

Berpengaruh positif
terhadap kualitas laba
dan nilai perusahaan
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Analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi
kualitas laba dan nilai
perusahaan.

Mekanisme
Corporate
Governance:

1. 1. Keberadaan
komite audit

2. 2. Komisaris
Independen

3. 3. Kepemilikan
Manajerial

4. 4. Kepemilikan
Institusional

Tidak berpengaruh
terhadap kualitas laba
dan nilai perusahaan

Tidak berpengaruh
terhadap kualitas laba
dan nilai perusahaan

Tidak berpengaruh
terhadap kualitas laba
tetapi berpengaruh
tarhadap nilai
perusahaan

Tidak berpengaruh
terhadap kualitas laba
tetapi berpengaruh
tarhadap nilai
perusahaan

7. Sovi Ismawati Rahayu
(2008)
Pengaruh tingkat
ketaatan pengungkapan
wajib dan luas
pengungkapan sukarela
terhadap kualitas laba.

Kualitas Laba Pengungkapan
wajib

Luas
pengungkapan
sukarela

Tidak berpengaruh
positif

Tidak berpengaruh
positif


