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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjuan Penelitian Terdahulu 

Irawati (2012) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan 

laba, Ukuran Perusahaan dan likuiditas terhadap kualitas laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 2008-2010. Variabel yang digunakan adalah 

Struktur modal, Pertumbuhan laba, Ukuran perusahaan, Likuiditas, Kualitas laba. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengujian secara simultan diperoleh hasil 

bahwa Struktur modal, Pertumbuhan laba, Ukuran perusahaan, Likuiditas 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, struktur modal dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Pertumbuhan laba dan likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. 

Romasari (2013) meneliti tentang Pengaruh Persistensi Laba, Struktur 

Modal, Ukuran Perusahaan, dan Alokasi Pajak Antar Periode Terhadap Kualitas 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2008-2011). 

variabel yang digunakan adalah Persistensi Laba, Struktur Modal, Ukuran 

Perusahaan, dan Alokasi Pajak. Hasil penelitian menunjukkan persistensi laba tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba,struktur modal tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba,ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dan 

alokasi pajak antar periode berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. 

Yushita, Rahmawati, & Triatmoko (2013) meneliti tentang Pengaruh 

Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Auditor Ekternal, dan Likuiditas 
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Terhadap Kualitas Laba. Variabel yang digunakan adalah Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas Auditor Eksternal, Liakuditas, Kualitas Laba. Hasil 

penelitian menunjukkan Struktur dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap discretionary accrual (DTAC) atau berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Proporsi 

komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap discretionary 

accrual (DTAC) atau berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Kualitas auditor 

eksternal berpengaruh negatif dan signifikanterhadap discretionaryaccrual 

(DTAC) atau berpengaruh positif terhadapkualitas laba. Likuiditas 

tidakberpengaruh signifikan terhadap kualitaslaba. 

Dira & Astika, (2014) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal, 

Likuiditas, Pertumbuhan Laba, dan Ukuran Modal Pada Kualitas Laba pada 

perusahaaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Struktur Modal, Lukuiditas, Pertumbuhan 

Laba, Ukuran Perusahaan, Kualitas Laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial pada tingkat keyakinan 95 persen, struktur modal memiliki arah 

yangpositif tetapi tidak berpengaruh pada kualitas laba. Likuiditas dan 

pertumbuhan laba memiliki arah yang negatif tetapi tidak berpengaruh pada 

kualitas laba. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada kualitas laba. 
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Wulansari, (2009) meneliti tentang Pengaruh Invesment Opportunity Set, 

Likuditas, dan Leverage Terhadap Kualitas Laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Invesment 

Opportunity Set, Likuditas, Leverage, Kualitas Laba. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil 

penelitian ini menyimpulkan: (1) investment opportunity set mempunyai pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2) likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (3) leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Warianto,( 2013) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur 

Modal, Likuditas, dan Invesment Opportunity Set Terhadap Kualitas Laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI 2008-2012. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Likuditas, 

Invesment Opportunity Set dan Kualitas laba.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan, strukturmodal, 

likuiditas dan investment opportunity set (ios) berpengaruh terhadapkualitas laba. 

Secara parsial, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh positifsignifikan 

terhadap kualitas laba. Struktur modal dan investment opportunity set(ios) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba. 
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B.  Teori dan Kajian Pustaka 

1. Struktur Modal 

Dalam membangun dan menjamin kelangsungan perusahaan, kebutuhan 

akan modal sangat penting bagi perusahaan dalam membiayai kegiatan 

operasionalnya. Modal dibutuhkan oleh setiap perusahaan, terutama untuk 

perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur mempunyai potensi 

dalam mengembangkan produknya secara lebih cepat, yaitu dengan melakukan 

berbagai inovasi dan cenderung mempunyai ekspansi pasar yang lebih luas 

dibandingkan perusahaan non manufaktur atau perusahaan jasa. Oleh karena itu, 

perusahaan harus menentukan berapa besarnya modal yang dibutuhkan untuk 

memenuhi atau membiayai usahanya. Kebutuhan akan modal tersebut dapat 

dipenuhi dari berbagai sumber dan mempunyai jenis yang berbeda-beda. 

Istilah struktur modal seperti yang dikutip dari Sartono (2010:225) bahwa 

“struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Struktur modal 

adalah pertimbangan antara jumlah hutang jangka pendek bersifat permanen, 

hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Sementara struktur 

keuangan adalah pertimbangan total hutang dengan modal sendiri”.  

Penentuan struktur modal akan menyebabkan pertukaran antara resiko dan 

pengembalian, yaitu jika hutang dalam jumlah yang besar akan meningkatkan 

resiko yang ditanggung oleh pemegang saham. Akan tetapi, dengan banyak 

hutang akan meningkatkan perkiraan pengembalian atas ekuitas karena semakin 

besar dana yang bisa digunakan untuk berinvestasi pada bisnis yang bisa 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
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Adapun merujuk dari Brigham dan Houston (2011:153) dinyatakan 

bahwa jika ingin tumbuh, perusahaan membutuhkan modal, dan modal 

tersebut datang dalam bentuk hutang  atau sekuritas. Pendanaan dengan 

hutang memiliki dua keunggulan penting yaitu : 

1. Bunga yang dibayarkan atas hutang dapat menjadi pengurang pajak, 

sementara deviden yang dibayarkan atas saham bukan pengurang pajak. 

Hal ini akan menurunkan biaya relatif hutang. 

2. Pengembalian atas hutang jumlahnya tetap, sehingga pemegang saham 

tidak ikut menerima laba perusahaan jika perusahaan meraih 

keberhasilan yang luar biasa. 

Akan tetapi, penggunaan hutang juga memiliki kelemahan, yaitu : 

1. Penggunaan hutang dalam jumlah yang besar akan meningkatkan risiko 

perusahaan, yang meningkatkan biaya dari hutang maupun ekuitas. 

2. Jika perusahaan mengalami masa-masa yang buruk dan laba operasinya 

tidak mencukupi untuk menutup beban bunga, pemegang saham terpaksa 

harus menutupi kekurangan tersebut, jika tidak bisa, perusahaan tersebut 

akan bangkrut. Masa-masa yang baik mungkin ada diujung jala, tetapi 

hutang yang terlalu banyak dapat membuat perusahaan tidak dapat 

mencapainya dan akan menghabiskan ekuitas pemegang saham. 

Dalam penelitian ini, determinan struktur modal yang akan diteliti lebih 

lanjut meliputi beberapa rasio keuangan, yaitu Debt to Equity Ratio dan Debt 

to Total Assets Ratio. 
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1.1 Debt to Equity Ratio (DER) 

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai 

kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi 

seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan. Dana juga dibutuhkan 

untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investai baru. Artinya 

di dalam perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu 

sehingga tersedia pada saat dibutuhkan.  

Menurut Kasmir (2010:156) menyatakan : 

“Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

hutang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh hutang lancar dengan seluruh hutang ekuitas”.  

1.2 Debt to Total Assets Ratio (DAR) 

Debt to Total Assets Ratio adalah salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas perusahaan 

adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang 

perushaan tersebut. Suatu perusahaan dikatakan solvabel berarti perusahaan 

tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-

hutangnya. Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap 

keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini 

merupakan persentase dana yang diberikan oleh kreditor bagi perushaan. 

2. Likuiditas 
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Likuiditas suatu perusahaan berhubungan erat dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang harus segera dipenuhi. Untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut, 

maka perusahaan harus mempunyai alat-alat likuid yang berupa aktiva 

lancar yang jumlahnya harus lebih besar dari jumlah kewajiban-kewajiban 

yang harus segera dipenuhi yang berupa hutang-hutang lancar. 

Makin besar jumlah aktiva lancar yang dimilikin oleh suatu 

perusahaan dibandingkan dengan hutang lancar, maka makin besar tingkat 

likuiditas perusahaan tersebut. Dan sebaliknya apabila jumlah aktiva lancar 

lebih kecil daripada hutang lancar, berarti bahwa perusahaan tersebut berada 

dalam likuid. 

Munawir (2010), mengemukakan bahwa likuiditas adalah 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

Kasmir (2012), mengatakan bahwa “Rasio likuiditas merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

(hutang) jangka pendek”. 

Pengertian likuiditas secara umum mengacu pada kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu 

perusahaan yang mmpunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya 

sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus 
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segera dipenuhi, dikatakan bahwa perushaan tersebut adalah liquid, dan 

sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah iliquid.  

Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang baik 

apabila tingkat likuiditas berada di atas standar 1 : 1. Dengan menentukan 

tingkat likuiditas yang baik merupakan suatu tindakan hati-hati dari 

perusahaan dalam mengantisipasi suatu keadaan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas suatu 

perusahaan memegang peranan yang penting dan dapat menjadi perhatian 

utama apabila perusahaan mengadakan analisis finansial, sebab tingkatan 

likuiditas suatu perushaan merupakan salah satu faktor lain yang 

menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan dikelola karena mengakut 

penyediaan kebutuhan dana dan uang tunai dan sumber-sumber untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, serta turut menentukan seberapa jauh 

perusahaan akan menanggung resiko, dimana faktor-faktor atau risiko 

tersebut menyangkut dana jangka panjang serta menyangkut hubungan 

antara dana pemegang saham. 

Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang baik 

apabila perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang wajar. Tingkat 

likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

jumlah dana yang banyak menganggur dan apabila terlalu rendah maka 

keselamatan perusahaan terancam. 

Ukuran relatif yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah rasio 

lancar (current ratio). Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:301), Current 



 
 

11 
 

ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva lancar 

menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva 

lancar dengan hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. 

3. Kualitas Laba 

Kualitas laba merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi dalam suatu 

periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir 

periode tetap sama. (schipper dan Vincent 2003) 

Laba yang berkualitas yaitu laba yang cara menghitung laporan 

keuangannya telah menggunakan metode yang sesuai dengan SAK . 

Dechow (2010), mendefenisikan kualitas laba sebagai berikut: 

“Higher quality earnings provide more information about the features of a 

firm financial performance that are relevant to a specific decision made by 

a specific decision-maker.” Dari definisi di atas, terdapat tiga hal yang harus 

digarisbawahi. Pertama, kualitas laba tergantung pada informasi yang 

relevan dalam membuat keputusan. Dengan demikian, pedefenisian kualitas 

laba di atas hanya dalam konteks model keputusan tertentu. Kedua, kualitas 

dari angka laba yang dilaporkan dilihat dari apakah informasi tersebut 

menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Ketiga, kualitas laba 

secara bersama-sama ditentukan oleh relevansi dari kinerja keuangan yang 

mendasari keputusan. Dechow (2010) mengklasifikasikan proksi dari 

kualitas laba ke dalam tiga kategori utama yaitu: sifat laba (properties of 

earnings), respon investor terhadap laba (investor responsiveness to 
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earning), dan indikator eksternal dari salah saji laba (indicators external of 

earnings misstatement).  

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). Kategori kedua 

meliputi: earnings response coefficient (ERC). 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).  

Koefisien respon laba adalah ukuran besaran abnormal return suatu 

sekuritas sebagai respon terhadap komponen laba kejutan (unexpected earnings) 

yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut (Scott, 

2009). 

Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba karena jika aset 

perusahaan lebih besar dibiayai oleh hutang daripada modalnya maka peran 

daripada 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. 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas 
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mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba karena jika suatu perusahaan memiliki 

kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya berarti perusahaan 

memiliki kinerja keuangan yang baik dalam pemenuhan hutang lancar sehingga 

perusahaan tidak perlu melakukan praktek manipulasi laba. Likuiditas diukur 

berdasarkan antara aktiva lancar dibagi hutang lancar.  

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan. Pada 

penelitian ini struktur modal yang merupakan perbandingan antara modal sendiri 

dan hutang diwakilkan oleh rasio-rasio keuangan, yaitu debt to Equity Ratio (DER), 

Debt to Assets Ratio (DAR), dan Current Ratio (CR). 

 Penelitian ini apakah struktur modal dan likuiditas mempunyai pengaruh 

terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur pada periode tahun 2013-2015 

dengan menggunakan analisis regresi berganda sehingga dapat digambarkan 

kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Current Ratio (CR) 

      Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

H1 

H2 

H3 

Debt to Equity 

Ratio (DER) 

Kualitas 

Laba 

Debt to Assets Ratio 

(DAR)  
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Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1 maka peneliti menarik 

hipotesis sebagai berikut: 

 

1. Pengaruh debt to Equity Ratio (DER)terhadap kualitas laba  

Struktur modal  yang diukur dengan debt to Equity Ratio (DER)merupakan 

suatu variabel untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh 

hutangperusahaan. mempunyai pengaruhLeverage terhadap kualitas laba karena 

jika aset perusahaanlebih besar dibiayai oleh hutang daripadamodalnya maka peran 

daripada investor menjadimenurun. Perusahaan dinilai tidak dapat 

menjagakeseimbangan finansial dalam penggunaandana antara jumlah modal yang 

tersedia denganmodal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jikatingkat debt to Equity 

Ratio (DER)suatu perusahaan semakin tinggimaka kualitas laba akan semakin 

rendah. Dalam penelitian Irawati (2012) meneliti tentang sruktur modal, 

pertumbuhan laba, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap kualitas laba. 

Menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap kualitas laba.  

H1 : Debt to Equity Ratio (DER)berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba. 

 

2. Pengaruh Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap kualitas laba  

Leverage yang diukur dengan Debt to Assets Ratio (DAR)merupakan 

rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang 

dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa  besar utang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil  pengukuran apabila 
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rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka 

semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karna  

dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang utangnya dengan 

aktiva yang  dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin 

kecil perusahaan  dibiayai dengan utang, kondisi ini menjadikan perusabahan 

terkait dengan pencapaian laba (Kasmir, 2016) 

H2 : Debt to Assets Ratio (DAR) berpengaruh negatif terhadap kualitas laba 

 

3. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap kualitas laba 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaanuntuk memenuhi hutang 

jangka pendeknyadengan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditasmempunyai 

pengaruh terhadap kualitas labakarena jika suatu perusahaan memiliki 

kemampuandalam membayar hutang jangka pendeknyaberarti perusahaan 

memiliki kinerja keuanganyang baik dalam pemenuhan hutang lancar 

sehinggaperusahaan tidak perlu melakukan praktekmanipulasi laba. Dalam 

penelitian ini likuiditas menggunakan indikator Current Ratioatau rasio lancar 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuanperusahan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuhtempo pada saat ditagih 

secara keseluruhan (Kasmir, 2014:134).Apabila tingkatlikuiditas baik, perusahaan 

akan efektif dalam menghasilkan laba yang menunjukkankinerja perusahaan 

meningkat sehingga para investor percaya untuk berinvestasi padaperusahaan 

tersebut. Dalam penelitian Dira dan Astika (2014)  menelititi tentang Pengaruh 
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struktur modal, likuiditas pertumbuhan laba dan ukuran modal pada kualitas laba . 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba. 

H3 : Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap kualitas laba 

 

 

 




