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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

persistensi laba telah banyak dilakukan, berikut ringkasan dan hasil penelitian 

terdahulu : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul Jenis 

Penelitian & 

Metode 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Analisis Faktor - 

Faktor Penentu 

Persistensi Laba 

(Fanani, Zaenal. 

2010, Universitas 

Airlangga) 

Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

Metode 

Analisis : 

Regresi 

Berganda 

Variabel 

Dependen : 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen : 

Besaran 

Akrual, 

Tingkat 

Hutang, Siklus 

Operasi 

 

Semua variabel 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

persistensi laba 

kecuali siklus 

operasi tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

2. Pengaruh Book-Tax 

Difference, Arus 

Kas Operasi, Arus 

Kas Akrual, dan 

Ukuran Perusahaan 

pada  

Persistensi Laba 

(Dewi, Ni Putu 

Lestari dan Putri, 

I.G.A.M Asri 

Dwija 2015, 

Universitas 

Udayana) 

Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

Metode 

Analisis: 

Regresi 

Berganda 

Variabel 

Dependen : 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen : 

Book-Tax 

Difference, 

Arus Kas 

Operasi, Arus 

Kas Akrual, 

dan Ukuran 

Perusahaan  

 

 

book-tax 

difference, arus 

kas operasi, dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif pada 

persistensi laba, 

sementara arus 

kas akrual tidak 

berpengaruh 

pada persistensi 

laba. 
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3. Pengaruh 

Perbedaan Laba 

Akuntansi, Laba 

Fiskal, Tingkat  

Hutang pada 

Persistensi Laba 

(Suwandika, I 

Made Andi dan 

Astika, Ida Bagus 

Putra. 2013, 

Universitas 

Udayana) 

Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

Metode 

Analisis: 

Regresi linear 

berganda 

Variabel 

Dependen : 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen :  

Laba 

Akuntansi, 

Laba Fiskal, 

Tingkat 

Hutang 

Semakin besar 

perbedaan laba 

akuntansi 

dengan laba 

fiskal tidak 

menujukkan 

persistensi laba 

rendah 

sedangkan 

semakin besar 

perbedaan laba 

akuntansi 

dengan laba 

fiskal maka 

semakin rendah 

persistensi laba, 

sedangkan 

tingkat hutang 

tidak 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan pada 

persistensi laba. 

4. Pengaruh Book-Tax 

Differences, Arus 

Kas Operasi, 

Tingkat Hutang, 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Persistensi laba 

(Septavita, N. 

2016, Universitas 

Riau) 

Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

Metode 

Analisis: 

Regresi 

Berganda 

Variabel 

Dependen : 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen : 

Book-Tax 

Difference, 

Arus Kas 

Operasi, 

Tingkat 

Hutang, dan 

Ukuran 

Perusahaan  

book-tax 

difference tidak 

berpengaruh 

terhadap 

persistensi laba 

sedangkan arus 

kas operasi, 

tingkat hutang, 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

persistenssi 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 
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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. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Signalling Theory 

Signalling Theory, memberikan  pemahaman, bahwa informasi yang 

diberikan oleh pihak manajemen kepada pihak luar, akan menjadi sinyal bagi 

pasar. Isyarat atau sinyal menurut Brigham dan Houston (2010:185) adalah 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor 

tentang cara manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manjemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas laba 

yang persisten dengan mengurangi asimetri informasi yaitu dengan memberikan 

sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan positif dan bisa 

dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek di masa depan.  

Signalling Theory menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi 
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merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena  informasi pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik dalam keadaan 

masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat sangat diperlukan 

oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Apabila perusahaan 

memiliki laba yang tinggi maka akan memberikan sinyal positif kepada investor. 

Teori signal ini berhubungan dengan persistensi laba, dimana investor 

membutuhkan petunjuk untuk memandang prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dengan menujukkan laba perusahaan. 

Para pemakai laporan keuangan, memanfaatkan sebanyak-banyaknya 

informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan, informasi 

tersebut digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja perusahaan 

dan berspekulasi terhadap keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Hal 

pertama yang dilihat dari laporan keuangan adalah nilai kas dan laba yang 

dihasilkan selama periode bersangkutan. Karena keberhasilan perusahaan dapat 

dilihat dari seberapa besar perolehan laba dan arus kas yang dimiliki untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Kinerja perusahaan yang dinilai melalui 

profitabilitas (laba) menjadi pusat perhatian penting karena laba yang berkualitas 

akan mencerminkan keberlanjutan di masa depan. Pengguna informasi tentunya 

mengharapkan laba yang persisten, karena persistensi laba menujukkan 

kemungkinan bahwa tingkat laba akan terulang dalam periode-periode mendatang.  

Teori sinyal (Signalling Theory) menjadi landasan teori dalam penelitian ini 

karena teori sinyal menggambarkan pentingnya informasi bagi investor yang akan 
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menanamkan modalnya. Keputusan investasi dipengaruhi oleh kualitas informasi 

yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi yang berkualitas akan 

mengurangi asimetri informasi yang disebabkan oleh manajemen lebih memiliki 

informasi lebih banyak dibandingkan investor. 

2. Persistensi Laba 

Laba yang menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi 

pengguna laporan keuangan adalah laba akuntansi, sehingga laba akuntansi yang 

diharapkan tidak hanya tinggi namun juga harus persisten. Definisi persistensi laba 

menurut Scott (2015) adalah revisi laba yang diharapkan dimasa mendatang 

(expected future esrnings) yang diimplikasikan oleh inovasi laba tahun berjalan 

sehingga persistensi laba dilihat dari inovasi laba tahun. Persistensi laba menurut 

Sunarto (2009) merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator 

laba periode mendatang (future earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara 

berulang-ulang (repetitive) dalam jangka panjang (sustainable). Laba dikatakan 

persisten, apabila laba saat ini dapat digunakan sebagai pengukur laba periode 

mendatang. 

Menurut Fanani (2010) menyatakan, persistensi laba merupakan suatu 

ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah 

laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang. Persistensi laba sering 

digunakan sebagai pertimbangan kualitas laba karena persistensi laba memiliki 

nilai prediksi. Jadi, persistensi laba merupakan salah satu alat ukur kualitas laba 

dimana laba yang berkualitas dapat menunjukkan kesinambungan laba, sehingga 

laba yang persisten cenderung berulang disetiap periode. Laba merupakan salah 
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satu indikator yang menarik bagi pengguna laporan keuangan, maka laba yang 

perlu diperhatikan oleh calon investor potensial bukanlah laba yang tinggi, namun 

juga laba yang persisten.  

Persistensi laba merupakan salah satu komponen nilai prediktif laba dan unsur 

relevansi. Laba dikatakan persisten ketika aliran kas berpengaruh terhadap laba tahun 

depan dan perusahaan dapat mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini 

sampai masa yang akan datang. Informasi yang berkaitan dengan persistensi laba 

membantu investor dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan (Irfan, 2013). 

Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena menunjukkan 

bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu, serta 

menggambarkan perusahaan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 

menyesatkan pengguna informasi, karena laba yang tidak berfluktuatif tajam. 

Investor menginginkan laba yang persisten karena investor dapat memprediksi 

nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham (Zdulhiyanov, 2015). Di 

dalam penelitian ini yang digunakan sebagai proxy dari persistensi laba adalah laba 

akuntansi sebelum pajak (PTBI). Laba akuntansi sebelum pajak (PTBI) adalah laba 

atau rugi bersih yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi dengan beban pajak. 

Pengukuran persistensi laba memfokuskan pada koefisien regresi laba 

sekarang terhadap laba mendatang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien 

slope regresi antara laba sekarang dengan laba mendatang. Jika koefisiennya 

mendekati angka 1, maka persistensi laba yang dihasilkan akan tinggi. Begitu juga 

sebaliknya jika koefisiennya mendekati nol, maka persistensi laba akan rendah atau 
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transitory earnings nya tinggi. Jika nilai koefisiennya bernilai negatif dapat 

diartikan bahwa nilai koefisien yang lebih tinggi menunjukkan laba yang persisten.  

Berdasarkan pengertian persistensi laba dari beberapa peneliti terdahulu 

dapat disimpulkan bahwa persistensi laba merupakan properti laba yang 

menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba saat ini 

dan laba masa mendatang yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang 

dalam jangka panjang. Semakin persisten laba maka semakin tinggi harapan 

peningkatan laba dimasa mendatang. 

3. 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. 

Informasi tentang unsur tertentu arus kas historis, bersama dengan informasi lain, 

berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.  

Tujuan arus kas menurut PSAK No. 02 adalah untuk memberikan informasi 

tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 
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setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas 

tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dan setara kas serta kepastian perolehannya. Tujuan pernyataan ini adalah 

memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu 

perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama suatu periode 

tertentu. 

Salah satu kegunaan informasi arus kas menurut PSAK No. 2 paragraf 03 

adalah meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan 

karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang 

berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama (IAI, 2010). Kemampuan 

arus kas untuk meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi ini 

merupakan salah satu alasan digunakannya arus kas sebagai sumber informasi 

oleh investor selain informasi laba.  

Menurut Hanafi dan Halim (2016:59) mendefinisikan arus kas yang paling 

utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Ada dua metode 

penyusunan laporan aliran kas yang dapat digunakan dalam menghitung dan 

melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode tidak 

langsung dan metode langsung. Kedua metode tersebut menghasilkan angka kas 

yang sama. Namun, metode yang biasa digunakan dalam praktik pelaporan 

keuangan adalah metode langsung.  
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Arus kas operasi merupakan aliran kas yang diperoleh dari kegiatan usaha 

perusahaan. Kegiatan utama perusahaan adalah menghasilkan barang atau jasa 

dan menjualnya. Kegiatan ini mencakupi kegiatan penerimaan kas dan 

pengeluaran kas, misalnya penjualan barang atau jas tunai, penerimaan piutang, 

pembelian bahan secara tunai dan pembayaran utang usaha. Aliran kas operasi 

sebagai proksi komponen laba yang merupakan aliran kas masuk dan kas keluar 

dari aktivitas operasi. Saputro (2011) menyatakan bahwa besarnya jumlah arus 

kas operasi dapat dilihat pada laporan arus kas yang terdapat dalam laporan 

keuangan perusahaan. 

Aliran kas operasi juga mencerminkan banyaknya kas yang dikeluarkan 

untuk beroperasi dengan kata lain memperoleh laba. Apabila kas operasi 

berjumlah positif maka akan menyumbangkan laba dan begitu sebaliknya. Aliran 

kas operasi juga dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan persistensi 

laba. Banyaknya aliran kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba. 

Sehingga aliran kas operasi sering digunakan sebagai cek atas persistensi laba 

dengan pandangan bahwa semakin tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka 

semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba tersebut.  

4. Tingkat Hutang 

Menurut Hanafi dan Halim (2016:51) hutang didefinisikan sebagai 

pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban 

perusahaan sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa kepihak lain di 

masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Hutang 
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muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah 

diterima perusahaan dan dari dana yang dipinjam. 

Tingkat hutang didefinisikan sebagai rasio total utang dibandingkan total 

asset. Menurut Nurochman dan Solikhah (2015) tingkat hutang diartikan sebagai 

jumlah hutang atau tinggi rendahnya hutang yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. Tingkat hutang dikatakan sebagai salah satu bagian penting dalam 

laporan keuangan yang memberikan pengaruh terhadap minat investor. Kusuma 

dan Sadjiarto (2014) mengatakan bahwa investor memiliki sikap yang cenderung 

hati-hati jika ingin melakukan investasi terhadap perusahaan dengan jumlah 

tingkat hutang yang besar. Sudana (2009) menyatakan bahwa hutang (leverage) 

disebabkan karena perusahaan dalam beroperasi cenderung memakai aktiva dan 

sumber dana yang menyebabkan timbulnya biaya tetap. 

Menurut Sulastri (2014) perusahaan dengan tingkat hutang yang cenderung 

tinggi akan melakukan peningkatan persistensi labanya demi menjaga kinerja 

perusahaannya. Kinerja yang baik menurut investor dan kreditur yaitu mereka 

tetap dapat mempercayai perusahaan tersebut, tetap mengalirkan dana, serta 

perusahaan memiliki kemampuan bayar yang mudah dan lancar.  Hutang dibagi 

menjadi dua jenis yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang 

jangka pendek merupakan sumber pembiayaan yang jatuh tempo dalam kurun 

waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun. Sedangkan hutang jangka panjang 

merupakan sumber pembiayaan yang dialokasikan untuk ekspansi atau perluasan 

usaha karena perusahaan membutuhkan modal yang cukup besar dan memerlukan 
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waktu yang cukup lama untuk mengembalikan modal dari ekspansi (Setiana, 

2012). 

Hutang yang meningkat secara tidak langsung akan meningkatkan skala 

bisnis perusahaan karena perusahaan mendapatkan tambahan modal, baik untuk 

kegiatan operasional ataupun perluasan usaha. Namun, manajemen juga 

mempunyai kewajiban untuk terus menjaga kemampuannya dalam memenuhi 

hutang yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu besarnya tingkat hutang 

perusahaan akan meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk 

mempertahankan kinerjanya agar dipandang baik oleh kreditur dan investor. 

Selain itu dengan kinerja yang baik tersebut maka diharapkan kreditur tetap 

memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga mudah memberikan dana 

dan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran (Fanani, 2010). 

Berdasarkan beberapa pengertian tingkat hutang diatas dapat disimpulkan 

bahwa tingkat hutang merupakan perbandingan antara total hutang dan total aset 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 

Besarnya tingkat hutang perusahaan akan meningkatkan persistensi laba dengan 

tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik dimata krediturdan investor. 

 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba 

Aliran kas dari aktivitas operasi merupakan aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan pendanaan. Umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 
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mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih dan merupakan indikator yang 

menetukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar. 

Banyaknya aliran kas operasi maka akan memberikan signal bagi investor 

dalam meningkatkan persistensi laba. Aliran kas operasi mencerminkan 

banyaknya kas yang dikeluarkan untuk beroperasi dengan kata lain memperoleh 

laba. Apabila kas operasi berjumlah positif maka akan menyumbangkan laba 

artinya perusahaan mendapatkan keuntungan. Sehingga semakin tinggi komponen 

arus kas akan meningkatkan persistensi laba yang dimiliki oleh perusahaan. Arus 

kas dari operasi menunjukkan kinerja operasi perusahaan dan kualitas laba yang 

dihasilkan. Maka semakin tinggi arus kas operasi mengindikasikan bahwa 

perusahaan memberikan kinerja baik, dan diharapkan akan memberikan laba yang 

baik dimasa mendatang.  

Penelitian Septavita, N. (2016), Asma, T. (2013) menyatakan bahwa arus 

kas operasi berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba dan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Putri (2013) juga menyatakan bahwa arus kas operasi 

berpengaruh terhadap persistensi laba.  

Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar perolehan laba 

dan arus kas yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sehingga 

semakin tinggi arus kas operasi perusahaan maka semakin tinggi kepercayaan 

investor pada perusahaan, sehingga semakin besar pula kemungkinan perusahaan 
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mendapatkan laba di masa yang akan datang. Dan sebaliknya, semakin rendah 

arus kas operasi perusahaan maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan 

mendapatkan tambahan laba di masa yang akan datang. 

H1 : Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba 

 

2. Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Persistensi Laba 

Weston dan Copeland (2010) mengemukakan bahwa penggunaan hutang 

akan menentukan tingkat hutang perusahaan. Karena dengan menggunakan lebih 

banyak hutang dibandingkan modal sendiri maka beban tetap yang ditanggung 

perusahaan tinggi yang pada akhirnya akan menyebabkan profitabilitas menurun. 

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi pada suatu titik 

tertentu yaitu pada struktur modal optimal, nilai perusahaan akan semakin 

menurun dengan semakin besarnya proporsi hutang dalam struktur modalnya.  

Tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba karena setiap 

perusahaan selalu ingin mengembangkan perusahaannya dengan cara 

mendapatkan hutang sebagai tambahan modal dan perusahaan harus menjaga 

persistensi laba perusahaannya agar dinilai baik oleh investor dan kreditor demi 

keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan 

oleh Fanani (2010) yang menyatakan bahwa tingkat hutang perusahaan yang besar 

akan menyebabkan perusahaan mengalami peningkatan persistensi laba dengan 

tujuan untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang baik di mata kreditor dan 

investor. Penelitian yang dilakukan oleh Septavita, N. (2016) yang menunjukkan 

bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Dimana 
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semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi pula kemampuan persitensi 

laba. 

Tingkat hutang akan memberikan sinyal positif bagi investor. Tingkat 

hutang menggambarkan tingkat penggunaan hutang jangka panjang perusahaan, 

jika tingkat hutang perusahaan tinggi maka menujukkan bahwa perusahaan 

mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya dengan baik sehingga persistensi 

laba akan tinggi. Semakin tinggi rasio tingkat hutang berarti semakin besar jumlah 

modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

H2 : Tingkat Hutang berpengaruh terhadap  presistensi laba 

1. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan landasan teoritis dan pengembangan hipotesis yang 

mendasari persistensi laba dalam penelitian ini dengan variabel independen arus 

kas operasi dan tingkat hutang. Maka kerangka konseptual pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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Arus Kas Operasi 
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Tingkat Hutang 
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Persistensi Laba 


