
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu lembaga yang di dalamnya  memiliki 

berbagai pihak yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba yang 

dapat mempertahankan perusahaan dan mengembangkan perusahaan agar 

lebih maju. Agar dapat memajukan suatu perusahaan maka pihak yang 

berkaitan harus mempunyai pemasukan atau menghasilkan sebuah laba, 

maka dari itu perusahaan memerlukan adanya sumber dana yang dapat 

digunakan utuk mempermudah pengelolaan perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan baik bersumber dari pihak internal maupun eksternal 

yang dapat dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan (Munawarah, 

2017). 

Dalam perusahaan memerlukan adanya laporan keuangan, menurut 

IAI dalam PSAK No. 1 (2016) laporan keuangan adalah salah satu 

penyajian dari struktur keuangan dalam suatu entitas yang diharapkan 

dapat memberikan informasi yang mampu memberikan bantuan kepada 

pihak internal maupun eksternal dalam melakukan pertimbangan 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga merupakan laporan 

pertanggung jawaban manajemen atau sebagai sumber yang dapat 

dipercaya yang harus dipublikasikan kepada pihak-pihak yang 
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membutuhkan sebagai bentuk kinerjanya pada perusahaan (Risdawaty, 

2015). 

Laporan keuangan sebagai alat ukur yang digunakan untuk melihat 

keberhasilan perusahaan yaitu dengan melihat laba yang diperoleh 

perusahaan selama periode tertentu, laporan keungan yang sering 

diperhatikan oleh pihak investor maupun kreditur yaitu laporan laba rugi, 

karena laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi 

kepada pihak internal maupun ekstertnal tentang seberapa besar 

perusahaan mencapai keberhasilan dalam memperoleh laba dalam suatu 

periode. Laba juga merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan 

ataupun kegagalan yang telah ditetapkan sesuai dengan target yang telah 

direncanakan oleh perusahaan (Wulansari, 2013). Dengan adanya laba 

yang rendah pada suatu perusahaan atau terjadinya kerugiaan maka 

perusahaan dianggap gagal dalam mengoperasikan bisnisnya, maka 

dengan adanya hal itu maka perusahaan harus bisa mengendalikan laba 

selama beroperasi. 

Sesuai dengan signaling theory dengan adanya kepentingan yang 

berbeda maka perusahaan perlu adanya mempublikasikan laporan 

keuangannya secara transparan agar dapat memberikan informasi yang 

baik untuk investor dan kreditur, karena dengan adanya informasi yang 

telah diperoleh oleh pihak eksternal perusahaan dapat memperoleh 

perlakuan yang baik dan bisa melindungi perusahaan dari ketidak pastian, 

dengan adanya hal itu perusahaan bisa memperoleh reaksi yang positif 
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oleh pihak eksternal. Karena adanya hal itu maka perushaan harus terus 

berusaha menjaga nilai kualitas laba pada perusahaan agar tetap setabil, 

apabila perusahaan memiliki nilai kualitas laba yang rendah maka dapat 

menyesatkan dan membuat kesalahan investor dalam mengambil 

keputusan pada perusahaan atau dapat memperoleh perlakuan yang  

negatif (Setiawan, 2017). 

Kualitas laba merupakan laba yang menjadi ukuran kebenaran 

informasi pada laporan keuangan yang digunakan oleh investor untuk 

mempertimbangkan dalam melakukan pengambilan keputusan, kualitas 

informasi laba juga sebagai alat yang digunakan untuk menilai kinerja 

dalam perusahaan dan sekaligus sebagai alat untuk mengurangi tingkat 

resiko dalam berinvestasi (Oktarya dkk, 2014). Laba yang memiliki 

kualitas baik yaitu perushaan yang memiliki laba yang continue dan stabil 

dimana perusahaan harus bisa mempertahankan dan meningkatkan laba 

yang telah diperoleh selama beroperasi (Risdawaty, 2015). 

Laba dapat megalami kenaikan dan mengalami penurunan, dengan 

adanya perihal naik turunya laba dapat mempengaruhi kualitas laba, 

padahal kualitas laba pada laporan keuangan perusahaan sangat penting 

karena hal tersebut biasanya digunakan sebagai alat manajemen untuk 

menarik investor agar bersedia berinvestasi pada perusahaannya. Ada pun 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba antara lain; leverage, 

ukuran perusahaan, persistesi laba. 
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Leverage merupakan  alat ukur yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar perusahaan dapat menggunakan asset dan sumber dana 

yang ada di perusahaan (Wulansari, 2013). Leverage sangat berpengaruh 

terhadap kualitas laba, karena semakin tinggi leverage maka kualitas laba 

akan terlihat memiliki nilai yang rendah, sehingga perusahaan dapat 

terancam tidak dapat berkerja sama dengan investor maupun kreditur. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sadiah dan Priyadi (2015) 

menyimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan dan 

menunjukan nilai koefisien negatif terhadap kualitas laba, Malahayati dkk 

(2015) menyimpulkan bahwa financial leverage berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulansari (2013) menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kualitas laba. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Pitria (2017) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas laba. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ramanuningsih (2012) dan Warianto dan Rusiti (2014) menunjukan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kualitas laba.  

Ukuran perusahaan merupakan besarnya asset yang dimiliki oleh 

perusahaan, semakin besar asset yang dimiliki oleh perusahaan maka 

perusahaan tersebut akan dipandang baik oleh pihak eksternal, dan akan 

membuat laporan keuangan menjadi berkualitas (Darabali dan Saitri, 

2016). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dira dan Astika 

(2014) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 
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terhadap kualitas laba, Malahayati dkk (2015) menyimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba dan 

penelitian yang dilakukan oleh  sadiah dan Priyadi (2015) menyimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba 

dan memiliki koefisien positif. Sedangkan pada penelitian Warianto dan 

Rusiti (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba, Setiawan (2017) menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negative terhadap kualitas laba, dan penelitian 

yang dilakukan oleh Pertiwi dkk (2017) menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba. 

Persistensi laba merupakan ringkasan laba yang dapat digunakan 

untuk meramalkan periode yang akan datang. Persistensi laba menunjukan 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba dari 

periode sekarang sampai dengan periode yang akan datang (Romasari, 

2013). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hapsari (2014) 

menyatakan bahwa persistensi laba berpengaruh positif terhadap earning 

response cpefficient (ERC), ERC adalah salah satu alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui kualitas laba pada perusahaan, Malahayati 

(2015) menyimpulkan bahwa persistensi laba berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba, dan penelitian yang dilakukan oleh Delvira dan Nelvirita 

(2013) menyimpulkan bahwa persistensi laba berpengaruh positif terhadap 

earnings response coefficient (ERC). Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Putri dan Fitriasari (2017) menyatakan bahwa persistensi   
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laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, Afni dkk (2014) 

menyimpulkan bahwa persistensi laba berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kualitas laba 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Sukmawati dkk (2016). Peneliti sebelumnya menggunakan struktur 

modal dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, dan variabel 

dependennya adalaha kualitas laba, struktur modal dalam penelitian 

sebelumnya diperhitungkan menggunakan rumus leverage, karena 

leverage termasuk proksi perhitungan struktur modal sedangakan pada 

penelitian ini leverage sebagai variabel independen karena leverage juga  

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laba, tidak 

hanya perubahan pada variabel pada penelitian ini, tetapi ada penambahan 

variabel. Yaitu penambahan persistensi laba, ditambahkan dengan 

persistensi laba karena persistensi laba merupakan hal yang diperhatikan 

oleh pihak eksternal, karena dengan perusahaan memiliki nilai persistensi 

laba yang tinggi maka perusahaan dapat dilihat baik oleh pihak eksternal. 

Sehingga variabel independen yang akan diteliti pada penelitian ini 

adalah leverage, ukuran perusahaan dan persistensi laba, sedangkan 

variabel dependennya sama dengan penelitian sebelumnya yaitu kualitas 

laba. Pada periode pengamatan yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya yaitu 2010-2014, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

periode 2014-2017. Perbedaan juga terdapat pada sektor perusahaannya, 

pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor 

Pengaruh Leverage, Ukuran... Ningkuni Wulan Sari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2019



makanan dan minuman, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

perusahaan LQ45. 

Peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh leverage, ukuran 

perusahaan dan persistensi laba terhadap kualitas laba karena masih 

terdapat perbedaan dan ketidak konsistenan pada hasil yang dilakukan oleh 

berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laba, sehingga perlu dilakukan penelitian secara 

terus menerus agar membawakan hasil yang efektif mengenai kualitas 

laba, alasan lain dilakukan penelitian ini karena kualitas laba merupakan 

suatu hal yang harus dikembangkan secara terus menerus, dan kualitas 

laba dipergunakan untuk menggambarkan kondisi suatu perusahaan pada 

saat ini, hal ini diperlukan oleh berbagai kalangan ataupun pihak 

perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal, dan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan 

persistensi laba terhadap kualitas laba pada perusahaan LQ45 pada periode 

2014 sampai dengan periode 2017. 
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Tabel 1.1 

Riset Gap 

No. Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

1. Malahayati 
dkk (2015) 

Ukuran 
perusahaan (X1) 
financial 
leverage (X2) 

 

Persistensi 
laba (Y1) 
dan 
kualitas 
laba (Y2) 

financial leverage 
berpengaruh 
negatif terhadap 
kualitas  laba. 

2 Pitria (2017) Kesempatan 
bertumbuh (X1) 

Leverage (X2) 

Profitabilitas 
(X3) 

Kualitas 
Laba (Y) 

Leverage 
berpengaruh 
Positif terhadap 
kualitas laba 

3 Sadiah dan 
priyadi 
(2015) 

Leverage (X1) 
Likuiditas (X2) 
Size (X3) 
Pertumbuhan 
laba (X4) 

IOS (X5) 

Kualitas 
laba (Y) 

Ukuran 
perusahaan 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas laba. 

4. Pertiwi dkk 
(2017) 

Ukuran 
perusahaan (X1) 

Corporat 
governance (X2) 

Kualitas 
laba (Y) 

Ukuran 
perusahaan 
berpengaruh 
negatif terhadap 
kualitas laba 

5 Delvira sdan 
Nelvirita 
(2013) 

Risiko 
sistematika (X1) 
leverage (X2) 
Persistensi laba 
(X3) 

Kualitas 
laba (Y) 

persistensi laba 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas laba 

6 Afni dkk 
(2014) 

Persistensi laba 
(X1) 

Alokasi pajak 
antar periode 
(X2) 

Ukuran 
perusahaan (X3) 

Profitabilitas(X4) 

Kualitas 
laba (Y) 

Persistensi laba 
berpengaruh 
negatif terhadap 
kualitas laba. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukaan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba? 

3. Apakah persistensi laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan-pembatasan masalah yang dilakukan peneliti dalam  

penelitian ini bertujuan agar peneliti tidak terlalu luas dan lebih berfokus 

kepokok masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, pembatasan-

pembatasan masalah yang peneliti lakukan antara lain membatasi variabel 

leverage, ukuran perusahaan dan persistensi laba sebagai variabel 

independen serta kualitas laba sebagai variabel dependen dengan obyek 

penelitian perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2017. 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan antara lain : 
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a. Untuk medapatkan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh 

negatif  terhadap kualitas laba. 

b. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

c. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa persistensi laba 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada pada hasil penelitian ini, 

manfaatnya antara lain: 

Manfaat teoritis, memperkayaa konsep teori yang mendorong 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang kualitas laba akuntansi, 

khususnya terkait dengan pengaruh leverage, ukuran perusahaan, 

dan persistensi laba terhadap kualitas laba akuntansi. 

Manfaat praktis, dapat memberikan masukan yang berarti 

bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dalam 

mempertahankan dan menjaga kualitas laba agar selalu 

mendapatkan hal positif seperti dapat bekerja sama dengan seorang 

investor. 
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