
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Suwandika dan Astika (2013) dengan judul 

“Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi, Laba Fiskal, Tingkat Hutang pada 

Persistensi Laba” dengan metode purposive sampling dan regresi linier berganda 

sebagai teknik analisisnya memperoleh hasil bahwa semakin besar perbedaan laba 

akuntansi dengan laba fiskal (large negative book-tax differences) tidak 

menujukkan persistensi laba rendah sedangkan semakin besar perbedaan laba 

akuntansi dengan laba fiskal (large positive book-tax differences) maka semakin 

rendah persistensi laba. Perusahaan dengan large negative book-tax differences 

tidak terbukti memiliki persistensi laba lebih rendah dibanding perusahaan dengan 

small book-tax differences, sedangkan perusahaan dengan large positive book-tax 

differences terbukti memiliki persistensi laba lebih rendah dibanding perusahaan 

dengan small book-tax differences. 

Penelitian yang dilakukan Tang dan Firth (2012) dengan menggunakan model 

estimasi mengungkapkan bahwa book-tax differances dapat dibagi menjadi dua 

sumber, yaitu normal dan abnormal. NBTD berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba dan ABTD berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa book-tax differences memang berpengaruh 

negatif terhadap persistensi laba karena mengandung informasi manajemen laba 

dan penghindaran pajak. 
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Hasil penelitian dari Suwandika dan Astika (2013) juga konsisten dengan 

penelitian Sin (2012) dengan judul “Pengaruh Book-Tax Differences Terhadap, 

Persistensi Laba” yaitu perusahaan dengan large negative (positive) book-tax 

differences tidak menunjukkan persistensi laba akuntansi yang lebih rendah 

dibanding perusahaan dengan small book-tax differences. Namun, penelitian dari 

Dewi dan Putri (2015) dengan Judul “Pengaruh Book-Tax Difference, Arus Kas 

Operasi, Arus Kas Akrual, Dan Ukuran Perusahaan Pada Persistensi Laba” yang 

menggunakan metode purposive sampling, sampel berjumlah 14 perusahaan 

dengan periode pengamatan 2009-2011 dengan. Teknik analisis yang digunakan 

ialah analisis regresi berganda memperoleh hasil bahwa perbedaan temporer, 

perbedaan permanen dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada persistensi 

laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2014) dengan judul “Faktor-Faktor 

Penentu Laba” dan Malahayati et al. (2015) dengan judul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan Financial Leverage Terhadap Persistensi laba, dan Dampaknya 

Terhadap Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index)”menunjukkan hasil yang sama bahwa, ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap persistensi laba. Persistensi laba mencerminkan keseluruhan 

pertimbangan atas harapan investor terhadap ukuran perusahaan. Jika harapan 

ukuran perusahaan lebih besar, total aktiva akan meningkat setiap tahunnya,  begitu 

juga dengan persistensi laba. 

Dua hasil penelitian lainnya yaitu penelitian dari Dewi dan Putri (2015)  yang  

berjudul  “Pengaruh  Book-Tax  Difference,  Arus  Kas  Operasi,  Arus   Kas 
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Akrual, dan Ukuran Perusahaan Pada Persistensi Laba” dan Yahya (2016) dengan 

judul “Tingkat Hutang, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi 

Laba Dengan Book-Tax Differences Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Index LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2014)” juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba. Namun, hasil dari kedua penelitian tersebut mengungkapkan alasan 

yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Dikarenakan dua peneliti ini 

menggunakan book-tax differences sebagai variabel moderasi. Menurut Dewi dan 

Putri (2015) semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin baik perusahaan 

dalam melakukan tax planning dan mengatur keuangan perusahaan. Tax planning 

dianggap sebagai aspek penting dalam book-tax differences. Tax planning adalah 

serangkaian upaya yang dimaksudkan guna meminimalkan beban pajak yang. 

Penelitian tentang kepemilikan institusional yang dilakukan oleh al-Dhamari 

dan Ismail (2013) dengan judul ”Governance Overnance Structure, Ownership 

Structure And Earnings Predictability : Malaysian Evidence” memaparkan bahwa 

adanya kepemilikan institusional akan berperan penting dalam meningkatkan 

persistensi laba. Sedangkan penelitan dari Dewata et al. (2015) dengan judul 

“Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap 

Struktur Modal dan Persistensi Laba” dengan metode purposive sampling, 

selanjutnya data diolah menggunakan analisis regresi berganda dan data panel pada 

Eviews, memperoleh hasil yang berbeda. Dalam penelitian  tersebut dijelaskan  

bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  kepemilikan  institusional 
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terhadap persistensi laba karena semakin besar atau semakin tinggi porsi 

kepemilikan institusional belum tentu bisa mendorong manajemen perusahaan 

untuk meningkatkan persistensi laba, dan hal lain yang muncul dari penelitian ini 

adalah pihak institusional sebagai badan pengawas ternyata tidak mampu untuk 

mempengaruhi kebijakan pendanaan yang diputuskan oleh pihak manajemen 

perusahaan. 

Selanjutnya adalah penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap persistensi laba. Penelitian ini juga dilakukan oleh Dewata et al. (2015) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap persistensi laba, artinya peningkatan/penurunan kepemilikan manajerial 

akan menaikkan/menurunkan persistensi suatu entitas. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumiati dan Ratnadi (2014) 

dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Book-Tax Differences Pada 

Persistensi Laba” dan metode Purposive Sampling dipilih sebagai teknik 

pengambilan sampel sedangkan regresi berganda digunakan sebagai alat analisis 

data. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Supadmi (2016) dengan judul “Pengaruh Tingkat Hutang dan kepemilikan 

Manajerial Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur” yang 

menggunakan metode nonprobability sampling yaitu purposive sampling. Metode 

analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi linier berganda, 

hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manjerial tidak memiliki 

pengaruh terhadap persistensi laba. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 
 

1. Teori Keagenan 
 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap- 

tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Agency Theory 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak 

(loosely defined) antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan agency muncul 

ketika satu atau lebih individu, yang disebut pelaku (principals), mempekerjakan 

satu atau lebih individu lain, yang disebut agen, untuk melakukan layanan tertentu 

dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai 

“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) 

engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which 

involves delegating some decision making authority to the agent”. 

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang 

(prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik 

bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama  untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara 

yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. 
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2. Persistensi Laba 
 

Menurut Suwandika dan Astika (2013) persistensi laba merupakan revisi laba 

akuntansi pada tahun depan yang diimplikasikan oleh laba akuntansi pada tahun 

berjalan. Tingkat persistensi laba ditunjukkan oleh besarnya revisi ini. Laba yang 

berkualitas dapat menunjukkan kesinambungan laba, sehingga laba yang persisten 

cenderung tidak berfluktuatif disetiap periode. Menurut Nofrita dan Sebrina (2014) 

bila perusahaan melaporkan laba dengan kenaikan atau penurunan yang signifikan 

tanpa keterangan yang memadai, maka para pengguna laporan keuangan harus lebih 

cermat. Hal ini karena dicurigai manajemen telah merekayasa laba, dan 

kemungkinan informasi yang terkandung dalam laba tersebut tidak berkualitas 

tinggi serta tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

Persistensi laba adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang 

(expected future earnings), yang tercermin pada laba tahun berjalan (current 

earnings). Laba yang persistensi ketika perusahaan dapat mempertahankan jumlah 

laba yang diperoleh saat ini sampai masa yang akan datang (Irfan, 2013). Persistensi 

laba diartikan sebagai kemampuan laba suatu perusahaan untuk bertahan di masa 

depan. Laba perusahaan yang mampu bertahan di masa depan inilah yang 

mencerminkan laba yang berkualitas. Oleh sebab itu, persistensi laba sering 

dianggap sebagai alat ukur untuk menilai kualitas laba yang berkesinambungan. 

Laba yang persistensi merupakan laba yang cenderung tidak berfluktuatif dan  

mencerminkan  keberlanjutan  laba  di  masa  depan  dan   berkesinambungan 
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untuk periode yang lama. Persistensi laba menjadi bahasan yang sangat penting 

karena investor memiliki kepentingan informasi terhadap kinerja perusahaan yang 

tercermin dalam laba di masa depan. (Dewi dan Putri, 2015). Jika perusahaan 

melaporkan laba dengan tingkat kenaikan yang sangat signifikan secara tiba-tiba 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan manajemen 

perusahaan melakukan rekayasa. Begitu pula sebaliknya jika perusahaan 

melaporkan laba dengan tingkat penurunan yang sangat drastis atau dengan kata 

lain perusahaan mengalami kerugian yang besar tanpa keterangan memadai, maka 

ada kemungkinan juga manajemen perusahaan mencoba melakukan penghindaran 

pajak. (Utari dan Mertha, 2016) 

3. Ukuran Perusahaan 
 

Nurochman dan Solikhah (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya perusahaan. Semakin besarnya 

suatu perusahaan, maka diharapkan pula pertumbuhan laba yang tinggi. 

Pertumbuhan laba yang tinggi juga akan mempengaruhi persistensi laba dan 

kesinambungan perusahaan dalam menarik calon investor yang akan dicurigai 

sebagai praktik modifikasi laba. Secara umum, investor akan lebih percaya pada 

perusahaan besar karena dianggap mampu untuk terus meningkatkan kualitas 

labanya melalui serangkaian upaya peningkatan kinerja perusahaan. (Dewi dan 

Putri, 2015). 

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan 

dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar 

maka   semakin   besar   pula   ukuran   perusahaan   tersebut.   Ketiga   elemen ini 



15 
 

 

 

 

 

 

digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa 

besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang 

ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan 

semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam 

masyarakat (Yahya, 2016) 

4. Kepemilikan Manajerial 
 

Menurut Dewata et al. (2015) Kepemilikan manajerial adalah proporsi 

pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham akan menimbulkan agency conflict dan salah satu cara untuk 

mengurangi agency conflictadalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen. 

Peranan kepemilikan manajerial menjadi berpengaruh pada perusahaan, 

manajer bukan hanya berperan sebagai manajer melainkan juga sebagai pemegang 

saham. Ini akan menjadikan manajer akan lebih giat untuk memenuhi keinginan 

dari pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk menentukan 

kualitas laba mendatang yang tercermin dari persistensi labanya, semakin banyak 

pihak manajemen memiliki saham perusahaan berarti semakin besar rasa tanggung 

jawab manajer untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan. (Jumiati dan 

Ratnadi, 2014) 

Menurut Putri dan Supadmi (2016) berdasarkan pendekatan teori agensi, 

struktur kepemilikan manajerial yang semakin tinggi akan menguntungkan para 

pemegang saham karena ada kenaikan insentif bagi manajer untuk   meningkatkan 
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perusahaan, tetapi disisi lain jika kepemilikan manajerial terlalu besar akan 

menyebabkan manajer cenderung berkelompok sehingga nilai perusahaan akan 

turun ketika kepemilikan manajerial meningkat. Meningkatkan kepemilikan 

manajerial oleh manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja untuk 

mempertanggung jawabkan laporan keuangan dan diharapkan manajer akan 

bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. 

5. Kepemilikan Institusional 
 

Kepemilikan institusional terdiri dari kepemilikan saham oleh institusi 

keuangan atau institusi non keuangan dan institusi berbadan hukum. Investor 

institusional mengawasi perusahaan yang akan melakukan pendanaan perusahaan 

tersebut kedepannya. Adanya kepemilikan investor institusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan oleh 

manajer. (Dewata et al., 2015) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Martani (2014) 

pengertian kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan organisasi atau 

perusahaan dana pensiun, investment bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

pendanaan, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lainnya yang memenuhi 

kriteria tersebut. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional menandakan 

bahwa harga saham perusahaan tersebut mencerminkan seluruh informasi 

mengenai perusahaan dan mencerminkan laba perusahaan di masa yang akan 

datang. 
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6. Book-tax Differences 
 

Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yang timbul akibat standar 

perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersial dengan perpajakan 

menyebabkan perusahaan setiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan 

antara laba fiskal dengan laba akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu large negative 

book-tax differences (LNBTD), large positive book-tax differences (LPBTD), dan 

small book-tax differences (SBTD) (Suwandika dan Astika, 2013) 

Large positive book-tax differences merupakan selisih antara laba akuntansi 

dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal. 

Penyebab timbulnya large positive book-tax differences ada dua, yaitu: adanya 

pendapatan atau keuntungan tertentu yang telah diakui dalam laporan keuangan 

tahun berjalan, tetapi pengenaan pajaknya baru dilakukan pada tahun berikutnya 

dan adanya beban atau kerugian tertentu yang dikurangkan untuk perhitungan pajak 

tahun berjalan, tetapi baru akan dikurangkan pada tahun mendatang untuk tujuan 

pelaporan keuangan. Large negative book-tax differences merupakan selisih antara 

laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil daripada laba 

fiskal. Secara garis besar, large negative book-tax differences timbul akibat dua hal, 

yaitu: adanya pendapatan atau keuntungan yang dikenakan pajak pada tahun 

berjalan, tetapi ditangguhkan dan diakui pada tahun mendatang untuk tujuan 

pelaporan keuangan dan adanya beban atau kerugian tertentu yang dikurangkan 

untuk perpajakan pada tahun mendatang, tetapi dikurangkan pada tahun berjalan 

untuk tujuan pelaporan keuangan. Small book-tax differences merupakan  

perbedaan   antara  laba  akuntansi  dan  laba  fiskal,  dimana       nilai 
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perbedaan tersebut cukup kecil. Small book-tax differences mengindikasikan 

manajemen tidak melakukan management discretion sehingga laba yang dilaporkan 

berkualitas. (Sin, 2012) 

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan 

keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan. Tujuan utama akuntansi 

keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manager, pemegang 

saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dan 

merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut 

dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan 

(termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil, dan merupakan 

tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk melindungi para pembayar pajak 

dari tindakan yang semena-mena (Martani dan Persada, 2009) 

C. Perumusan Hipotesis 
 

1. Pengaruh Book-Tax Differences Terhadap Persistensi Laba 
 

Berdasarkan teori agensi maka adanya perbedaan laba akuntansi dan laba 

fiskal timbul karena agen sebagai pelaksana atau sebagai manajemennya akan 

berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan laba yang harus diciptakan olehnya 

dan meminimalkan beban pajak yang ditanggung agar dinilai baik dimata  prinsipal 

atau pemegang saham. 

Menurut Sin (2012) book-tax differences dapat memberikan informasi 

mengenai kualitas laba. Alasan rasional yang mendasari hal tersebut adalah dengan 

adanya sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam  pengukuran laba 

fiskal (perpajakan). Pendapat dari Sin (2012) juga didukung oleh 
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Suwandika dan Astika (2013) yang menyatakan bahwa dengan adanya book-tax 

differences dalam analisis perpajakan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

menilai kualitas laba perusahaan. Dalam penelitiannya Suwandika dan Astika 

(2013) juga menulis bahwa manajemen laba terjadi karena manajemen perusahaan 

ingin meminimalkan laba kena pajak dan disisi lain ingin juga menaikkan laba yang 

dilaporkan kepada pemegang saham. 

Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yang timbul akibat standar 

perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersial dengan perpajakan 

menyebabkan perusahaan setiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan 

antara laba fiskal dengan laba akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu large negative 

book-tax differences (LNBTD), large positive book-tax differences (LPBTD), dan 

small book-tax differences (SBTD) (Suwandika dan Astika, 2013). Hasil penelitian 

dari Tang dan Firth (2012) membuktikan bahwa book-tax differences memang 

berpengaruh negatif terhadap persistensi laba karena mengandung informasi 

manajemen laba dan penghindaran pajak. 

Pajak tangguhan mewakili book tax difference yang diakibatkan oleh 

perbedaan sementara yang menghasilkan jumlah kena pajak dan jumlah yang dapat 

dikurangkan dimasa mendatang. Large positive (negative) book tax difference pada 

perusahaan bermakna bahwa terdapat banyak koreksi atas laba menurut akuntansi 

untuk menentukan laba kena pajak, diduga perbedaan ini disebabkan diskresi 

manajemen dalam pilihan akrual sehingga harus ditelusuri lebih lanjut. Pada 

perusahaan dengan large positive book tax difference, kenaikan kewajiban  pajak  

tangguhan  (saat  laba  akuntansi  besar  dari  laba  fiskal)  dapat 
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menjadi indikasi rendahnya kualitas laba, karena pajak tangguhan ini merupakan 

suatu hasil koreksi atas laba menurut catatan akuntansi. Kenaikan kewajiban pajak 

tangguhan dimasa depan dan pengakuan beban pajak tangguhan ini konsisten 

dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda 

pengakuan beban (Nofrita dan Sebrina, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah : 

 
H1:      Terdapat   pengaruh   signifikan   large   positive   book-tax differences 

 

terhadap persistensi laba 

 
H2  :  Terdapat  pengaruh  signifikan   large  negative  book-tax      differences 

 

terhadap persistensi laba. 

 
2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Persistensi Laba 

 
Berdasarkan teori yang ada, yaitu teori agensi kepemilikan saham akan 

mempengaruhi persistensi laba, karena saat pihak institusi sebagai prinsipal 

mempunyai saham pada perusahaan maka prinsipal akan mengawasi kinerja 

manajemen yang bertindak sebagai agen. Begitu pula sebaliknya, manajemen 

sebagai agen akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan persistensi laba 

karena pihak prinsipal akan selalu mengawasi kinerjanya. 

Menurut al-Dhamari dan Ismail (2013) adanya kepemilikan institusional akan 

berperan penting dalam meningkatkan persistensi laba. Institusi sebagai penyedia 

dana untuk modal perusahaan mempunyai klasifikasi tertentu dalam 

menginvestasikan dananya kepada perusahaan. 
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Kepemilikan institusional terdiri dari kepemilikan saham oleh institusi 

keuangan atau institusi non keuangan dan institusi berbadan hukum. Investor 

institusional mengawasi perusahaan yang akan melakukan pendanaan perusahaan 

tersebut kedepannya. Adanya kepemilikan investor institusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan oleh 

manajer. (Dewata et al., 2015) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Martani (2014) 

pengertian kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan organisasi atau 

perusahaan dana pensiun, investment bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

pendanaan, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lainnya yang memenuhi 

kriteria tersebut. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional menandakan 

bahwa harga saham perusahaan tersebut mencerminkan seluruh informasi 

mengenai perusahaan dan mencerminkan laba perusahaan di masa yang akan 

datang. 

H3: Terdapat berpengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap 

persistensi laba. 

Berdasarkan teori keagenan atau teori agensi adanya perbedaan kepentingan 

anatara manajemen (agen) dan pemegang saham akan menimbulkan konflik 

(agency conflict) antara keduanya salah satu cara untuk mengurangi agency conflict 

adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Manajemen tidak 

hanya berperan sebagai agen namun manajemen juga bertindak sebagai  pemegang  

saham.  Hal  ini  akan  dapat  membuat  direktur  lebih   intens 
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memonitoring manajernya, guna meningkatkan kualitas perusahaannya dan begitu 

pula kualitas labanya. Semakin besar kepemilikan manajerial akan semakin besar 

persistensi laba. 

Menurut Dewata et al. (2015) kepemilikan manajerial kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba, artinya 

peningkatan/penurunan kepemilikan manajerial akan menaikkan/menurunkan 

persistensi suatu entitas. Peningkatan kepemilikan manajerial akan membawa 

respon positif bagi pasar, dan pasar beranggapan bahwa peningkatan proporsi 

kepemilikan manajerial  menyebabkan persistensi laba akan semakin besar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati dan Ratnadi (2014) juga menunjukkan 

hal yang sama kepemilikan manajerial berpengaruh posiitif pada persistensi laba. 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

komisaris/direksi dari saham perusahaan yang beredar. Manajemen tidak hanya 

berperan sebagai agen namun manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham. 

Semakin besar kepemilikan manajerial akan semakin besar persistensi laba. 

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

 
H4: Terdapat pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap 

persistensi laba. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba 
 

Adanya teori agensi akan membuat para agen yang ada pada perusahaan besar  

akan  selalu  meningkatkan  kinerjanya  agar  dinilai  baik  oleh      prinsipal 
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maupun calon investo, karena investor akan tertarik pada perusahaan yang memiliki 

ukuran perusahaan cukup besar. Dengan besarnya perusahaan maka kinerja agen 

harus sebaik mungkin untuk membuat laba perusahaan persistensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2014) dan Malahayati et al. (2015) 

menunjukkan hasil yang sama bahwa, ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap persistensi laba. Persistensi laba mencerminkan keseluruhan 

pertimbangan atas harapan investor terhadap ukuran perusahaan. Jika harapan 

ukuran perusahaan lebih besar, total aktiva akan meningkat setiap tahunnya,  begitu 

juga dengan persistensi laba. Dua hasil penelitian lainnya yaitu penelitian dari Dewi 

dan Putri (2015) dan Yahya (2016) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Namun, hasil dari kedua penelitian 

tersebut mengungkapkan alasan yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. 

Menurut Dewi dan Putri (2015) semakin besar ukuran perusahaan, akan 

semakin baik perusahaan dalam melakukan tax planning dan mengatur keuangan 

perusahaan. Tax planning dianggap sebagai aspek penting dalam book-tax 

differences. Tax planning adalah serangkaian upaya yang dimaksudkan guna 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak melalui skema 

yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan tanpa mengurangi 

nilai yang terkandung pada kulitas laba. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah : 

H5: Terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap persistensi 

laba. 
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