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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Laporan keuangan menurut Kasmir (2013:7) secara sederhana dimana 

pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan 

keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Menurut Brigham dan 

Houston (2010:84) laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan 

angka-angka yang tertulis diatasnya, yang penting untuk memikirkan aset-aset 

nyata yang terdapat dibalik angka tersebut. 

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini 

menampilkan secara entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus 

kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga.  

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 adalah untuk memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang 
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bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan yang berguna untuk membuat 

keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Untuk mencapai 

tujuan ini laporan keuangan memberikan informasi tentang perusahaan yang 

meliputi asset, kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk 

keuntungan dan kerugian, arus kas. Salah satu informasi yang disampaikan di 

dalam laporan keuangan adalah laba. Secara umum laba merupakan selisih 

pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam 

periode tertentu. Laba tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

tetapi juga sebagai informasi untuk pembagian laba dan penentuan kebijakan 

investasi. Oleh karena itu, laba menjadi informasi yang dilihat oleh banyak profesi 

seperti akuntan, pengusaha, analis keuangan, ekonom, fiskus dan sebagainya. 

Sementara itu, kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditur, 

pembuat kebijakan akuntansi dan pemerintah. 

Salah satu komponen dari kualitas laba adalah persistensi laba. Persistensi 

laba akuntansi adalah revisi dalam laba akuntansi yang diharapkan di masa depan 

(expected future earnings) yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun berjalan 

(Djamaluddin, 2008). 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 adalah laba 

tahun berjalan yang dicerminkan dari laba akuntansi yang diharapkan dimasa 

mendatang (Irfan 2013). Persistensi laba dapat perusahaan mempertahankan laba 
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dari waktu ke waktu. Persistensi laba diharapkan dapat menunjukkan prediksi 

masa depan. 

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 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. 

Persistensi laba menurut Meythi (2006) adalah properti laba yang 

menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba yang diperoleh 

saat ini sampai masa mendatang. Persistensi laba juga sering digunakan sebagai 

pertimbangan kualitas laba karena persistensi laba komponen dari karakteristik 

kualitatif relevansi yaitu predictive value. Persistensi laba yang menjadi pusat 

perhatian bagi para pengguna laporan keuangan sering digunakan sebagai 

pengukur kualitas laba karena merupakan komponen dari karakteristik kualitatif 

relevansi yaitu predictive value yang dapat digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan untuk mengevaluasi kejadian di masa lalu, sekarang, dan masa datang 

(Elsa, 2012). 
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Banyak fenomena yang berkaitan dengan peristensi laba salah satunya pada 

kasus Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, Tbk. (BJBR) membukukan 

penurunan kinerja selama 3 bulan kuartal ketiga 2013 akibat pengetatan moneter 

BI sehingga laba bersih turun 7,1% menjadi Rp 349 miliar dibanding kuartal 

sebelumnya Rp 376 miliar. Namun, selama tahun 2013 BJBR masih membukukan 

kenaikkan laba bersih hingga 15,9% menjadi Rp 1,09 triliun disbanding tahun 

sebelumnya Rp 946 miliar.   

Faktor yang dapat mempengaruhi persitensi laba adalah tingkat hutang. 

Analisis Faktor-faktor Penentu Persistensi Laba (Fanani, 2010). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap persistensi. 

Tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba (Suwandika 

& Astika, 2013). Hal yang sama ditemukan oleh Nuraini (2014), bahwa tingkat 

hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba.  

Tingkat hutang merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka panjangnya. Fanani (2010) menyatakan bahwa tingginya tingkat 

hutang perusahaan biasanya dipengaruhi oleh hutang jangka panjang. Penggunaan 

hutang yang cukup tinggi bagi perusahaan akan meningkatkan risiko perusahaan. 

Konsekuensi dari hutang itu sendiri adalah pembayaran bunga dan risiko 

kegagalan. Penggunaan hutang yang tinggi akan memberi insentif yang lebih kuat 

bagi perusahaan untuk meningkatkan persistensi laba dengan mengelola laba 

untuk tujuan efisiensi. Peningkatan persistensi laba tersebut dengan tujuan 

mempertahankan kinerja yang baik di mata investor dan kreditor sehingga 

kreditor tetap memiliki kepercayaan terhadap perusahaan dan mudah 
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mengucurkan dana. Semakin besar tingkat hutang suatu perusahaan semakin 

tinggi persistensi laba (Pagalung, 2006). Hutang jangka panjang dan hutang 

jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan sumber pembiayaan yang jatuh 

tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun, biasanya 

dialokasikan sebagai penambahan modal kerja pada siklus operasi normal. 

Sedangkan hutang jangka panjang merupakan sumber pembiayaan yang 

dialokasikan untuk ekspansi atau perluasan usaha karena perusahaan 

membutuhkan modal yang cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk mengembalikan modal dari ekspansi (Setiana, 2012).  

Namun, manajemen juga mempunyai kewajiban untuk terus menjaga 

kemampuannya dalam memenuhi utang yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu 

besarnya tingkat hutang perusahaan akan mendorong perusahaan 

mempertahankan kinerjanya agar dipandang baik oleh kreditor dan investor, 

sehingga kreditor tetap mudah memberikan dana dan kelonggaran proses 

pembayaran (Fanani, 2010).  Subramanyam & Wild (2012) menjelaskan bahwa 

hutang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan: 

(1) Bunga atas sebagian besar hutang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil 

daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut 

akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas, (2) bunga merupakan beban 

yang dapat mengurangi pajak, sedangkan deviden tidak.   

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi persistensi laba. Menurut Romasari (2013), ukuran perusahaan 

dapat menentukan baik tidaknya kinerja perusahaan. Investor biasanya lebih 
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memiliki kepercayaan pada perusahaan besar, karena perusahaan besar dianggap 

mampu untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya dengan berupaya 

meningkatkan kualitas labanya. Nuraini (2014) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap persistensi laba.   

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan (Taures, 2011). Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya ukuran perusahaan yaitu total penjualan, total aset, jumlah 

karyawan dan nilai kapitalisasi pasar. Semakin besar instrumen tersebut, semakin 

besar pula ukuran perusahaan. Bagi perusahaan yang stabil biasanya tingkat 

kepastian untuk memperoleh laba sangat tinggi. Sebaliknya, bagi perusahaan kecil 

besar kemungkinan laba yang diperoleh juga belum stabil karena tingkat kepastian 

laba lebih rendah. 

Menurut Butarbutar dalam Cahaya, M (2016) signaling theory  menekankan 

pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perussahaan terhadap keputusan 

investasi pihak luar 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 luar 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. Hal ini seperti tindakan yang diambil 

perusahaanuntuk memberikan petunjuk bagi investor tentang cara manajemen 
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memandang prospek perusahaan. 

Penelitian terkait dengan tingkat hutang dan ukuran perusahaan terhadap 

persistensi laba menunjukkan beraneka ragam hasil. Menurut Fanani (2010), 

tingkat hutang berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Suwandika & Astika 

(2013), Nuraini & Sulastri (2014) tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba. Solikhah (2015) tingkat hutang juga tidak terbukti 

mempunyai pengaruh terhadap persitensi laba. Putri & Supadmi (2016) tingkat 

utang berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba.  

Nuraini (2014); Dewi & Putri (2015), ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap persistensi laba. Nurochman & Solikhah (2015), ukuran 

perusahaan juga tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap persitensi laba. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018. Peneliti memilih untuk meneliti 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer goods 

industry) merupakan industry yang cukup baik. Pada perusahaan consumer goods 

industry, barang diproduksi merupaka kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh 

manusia. Kebutuhan pokok inilah yang menyebabkan konsumsi manusia pada 

hasil produksi perusahaan consumer goods industry menjadi tinggi. Tingginya 

konsumsi pada perusahaan consumer goods industry mengakibatkan perusahaan 

laba disetiap tahunnya, sehingga menimbulkan adanya persistensi laba yang 

tinggi. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian 

diatas maka peneliti tertarik untuk menguji kembali mengenai pengaruh tingkat 
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hutang dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba, selain itu pada penelitian 

ini akan menjadikan perusahaan sektor consumer goods industry sebagai objek 

penelitian karena minimnya penelitian terdahulu mengenai persistensi laba yang 

menggunakan perusahaan tersebut sebagai objek dan lebih memilih perusahaan 

sektor lain seperti dagang, jasa dan manufaktur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan lebih difokuskan pada faktor-

faktor yang mempengaruhi persistensi laba dengan judul “Pengaruh Tingkat 

Hutang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris 

pada Perusahaan Consumer Goods Industry yang Terdaftar di BEI Tahun 

2017-2018) “. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba pada 

perusahaan consumer goods industry yang terdaftar di BEI tahun 2017-

2018?. 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap persistensi laba pada 

perusahaan consumer goods industry yang terdaftar di BEI tahun 2017-

2018?. 

C. Tujuan 

1. Untuk menguji pengaruh tingkat hutang terhadap persistensi laba  pada 

perusahaan consumer goods industry yang terdaftar di BEI Tahun 2017-

2018. 
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2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap persistensi laba  pada 

perusahaan consumer goods industry yang terdaftar di BEI Tahun 2017-

2018. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris dan 

sumbangan pengetahuan dalam upaya pengembangan pengetahuan ekonomi, 

khususnya dalam pengetahuan mengenai pengaruh tingkat hutang dan ukuran 

perusahaan terhadap persistensi laba. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan 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 tingkat hutang dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba. 

 


