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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di dalam dunia tidak terlepas dengan adanya kegiatan ekonomi. Kegiatan 

ekonomi di negara Indonesia sering mengalami fluktuasi. Belakangan ini dalam 

dunia usaha sedang mengalami krisis ekonomi yang mengerikan dan berdampak 

pada kelangsungan hidup perusahaan. Akibat krisis ekonomi berkepanjangan, 

mengakibatkan banyak perusahaan besar mengalami kerugian bahkan gulung 

tikar. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang masih bisa bertahan berusaha untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan meningkatkan segala potensi di 

dalam perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Untuk 

meningkatkan potensi yang ada dalam perusahaan lain membutuhkan dana atau 

modal yang dapat diperoleh dari kreditur dan investor. Dana tersebut akan 

diperoleh perusahaan apabila perusahaan diberi kepercayaan oleh investor dan 

kreditur dengan menunjukkan kinerja yang baik, yang dapat diukur melalui laba 

yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya yang ditunjukkan di dalam laporan 

keuangan. 

Salah satu informasi laporan keuangan yang dapat menunjukkan kinerja 

perusahaan adalah laporan laba rugi. Informasi yang terdapat di dalam laporan 

laba rugi dianggap memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan keuangan, 

karena laporan laba rugi memberikan informasi untuk investor dan kreditur dalam 

membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian 

arus kas dimasa depan. Pada dasarnya tujuan laporan laba rugi yaitu menilai 
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kinerja perusahaan, yang dapat dilihat dari jumlah laba atau rugi yang diperoleh 

perusahaan (Chariri dan Ghozali, 2007). 

Secara umum laba merupakan selisih pendapatan yang diperoleh oleh 

perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Laba tidak 

hanya digunakan untuk menilai kinerja perusahaan tetapi juga sebagai informasi 

untuk pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi. Sementara itu, kualitas 

laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditur, pembuat kebijakan akuntansi 

dan pemerintah. 

Scott (2009) menyatakan bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang 

mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa depan, yang 

ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya. Salah satu komponen dari 

kualitas laba adalah persistensi laba. Persistensi laba ini menjadi isu yang penting 

karena pihak investor mempunyai kepentingan pada kinerja manajemen 

mendatang yang tercermin pada laba yang akan datang (Bandi : 2009).  

Persistensi laba menjadi bahasan yang sangat penting bagi para pengguna 

laporan keuangan khususnya investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit perusahaan. 

Persistensi laba menurut Scott (2009:155) mendefinisikan sebagai revisi laba yang 

diharapkan dimasa mendatang yang diimplikasikan oleh inovasi laba tahun 

berjalan sehingga persistensi laba dapat dilihat dari inovasi laba tahun berjalan 

yang dihubungkan dengan perubahan harga saham. Persistensi laba juga sering 

digunakan sebagai pertimbangan kualitas laba karena persistensi laba merupakan 

komponen dari karakteristik kualitatif relevansi yaitu predictive value yang dapat 
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digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kejadian dimasa 

lalu, sekarang, dan masa datang. 

Persistensi laba merupakan salah satu alat ukur kualitas laba di mana laba 

yang berkualitas dapat menunjukkan kesinambungan laba, sehingga laba yang 

persisten cenderung stabil atau tidak berfluktuasi di setiap periode (Purwanti, 

2011). Pemilihan persistensi laba sebagai ukuran kualitas laba dikarenakan laba 

sangat relevan dalam perspektif kegunaan pengambilan keputusan dan dapat 

mencerminkan tujuan dari informasi akuntansi (Fanani, 2014). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi persistensi laba adalah arus kas 

operasi. Menurut PSAK No. 2 Tahun 2015 arus kas dari aktivitas  operasi adalah 

arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan 

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas 

dari aktivitas operasi ini merupakan bagian dari laporan arus kas dimana 

dilaporkan transaksi kas yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Jumlah arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk 

menentukan apakah operasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar deviden, 

dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi persistensi laba adalah tingkat hutang. 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tidak dapat terlepas dari sumber 

modal perusahaan guna membiayai kegiatan perusahaan agar dapat terus 

mengembangkan usahanya dan menghasilkan laba yang maksimal. Salah satu sumber 

modal eksternal perusahaan adalah berupa pinjaman atau hutang. Tingkat hutang 
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adalah besarnya tingkat penggunaan hutang dalam perusahaan. Besarnya tingkat 

hutang cenderung akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan persistensi laba 

dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang 

baik diharapkan dapat membuat kreditur tetap memiliki kepercayaan terhadap 

perusahaan sehingga tetap memberikan pinjaman dana (Sulastri, 2014). 

Teori Signalling menurut Brigham dan Houston (2010:185) merupakan 

tindakan isyarat atau sinyal yang diambil manajemen perusahaan untuk 

memberikan  petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena 

pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi 

tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya 

menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, 

saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan 

bagaimana efeknya pada perusahaan. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai persistensi laba. 

Menurut penelitian Meythi (2006) dan Chowijaya et al., (2013), menunjukkan 

bahwa arus kas operasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

persistensi laba. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu 

& Dewi (2015), meunjukkan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba. Dan penelitian Pratomo & Nurbaiti, (2016) menunjukkan bahwa 

aliran kas operasi berpengaruh positif terhadap persistensi laba.  
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Penelitian Astika dan Suwandika  (2013), menujukkan bahwa tingkat 

hutang tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan pada persistensi laba. Hal 

yang sama ditemukan oleh Septavita, N. (2016), menujukkan bahwa tingkat 

hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Namun berbeda 

dengan hasil penelitiaan yang dilakukan Fanani (2010), menunjukkan bahwa 

tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba.  

Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang belum 

konsisten, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pengaruh arus kas 

operasi dan tingkat hutang terhadap persistensi laba. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Putri  (2015). Ada beberapa perbedaan 

pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian 

dengan  menggunakan perusahaan sektor  industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di BEI tahun 2017-2018, sedangkan Dewi dan Putri (2015) menggunakan 

perusahaan perhotelan dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya arus kas operasi 

dan tingkat hutang, sedangkan Dewi dan Putri (2015) menggunakan book-tax 

difference, arus kas operasi, arus kas akrual, dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel independennya. 

Alasan pemilihan objek perusahaan sektor industri dasar dan kimia karena 

minimnya penelitian terdahulu yang menggunakan objek tersebut dan di 

Indonesia perkembangan industri dasar dan kimia cuku pesat, hal ini dapat dilihat 

dari perkembangan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI dari 

tahun ke tahunnya semakin bertambah. Maka tidak menutup kemungkinan 



6 
 

 

perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan prospeknya akan 

menguntungkan dimasa kini maupun masa yang akan datang (amp.kontan.co.id). 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH ARUS KAS 

OPERASI DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP PERSISTENSI LABA 

PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG 

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2018”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba pada 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017 

- 2018 ? 

2. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba pada 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017 

- 2018 ? 

C. Tujuan dan Manfaat   

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh arus kas operasi terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di BEI tahun 2017-2018. 

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat hutang terhadap persistensi 

laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

tahun 2017-2018. 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis : 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan sumbangan 

pengetahuan serta wawasan dalam upaya pengembangan pengetahuan 

ekonomi, khususnya dalam pengetahuan mengenai persistensi laba tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba. 

b. Manfaat Praktis : 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang dapat 

memberikan suatu informasi yang bermanfaat bagi pihak lain yang ingin 

melakukan penelitian atau membahas lebih lanjut mengenai pemahaman 

tentang pengaruh arus kas operasi dan tingkat hutang terhadap persistensi 

laba. 

 

 


