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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berikut ini tabel penjabaran tinjauan penelitian terdahulu. 

No  

Judul 

Jenis 

Penelitian & 

Metode 

Analisis 

 

Variabel 

 

Hasil Penelitian 

1 Pengaruh tingkat 

hutang terhadap 

persistensi laba. 

(Suwandika & 

Astika, 2013) 

Jenis 

Penelitian: 

Kuantitatif 

Metode 

Analisis: 

Regresi 

Berganda 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen:  

Tingkat 

Hutang 

Tingkat hutang 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

persistensi laba. 

2 Pengaruh tingkat 

hutang dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap 

persistensi laba. 

(Nuraini, 2014) 

Jenis 

Penelitian: 

Kuantitatif 

Metode 

Analisis: 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen:  

Tingkat 

Hutang dan 

ukuran 

perusahaan 

Tingkat hutang 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

persistensi laba 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

persistensi laba. 

3 Pengaruh Book-

Tax Difference, 

Arus Kas 

Operasi, Arus 

Kas Akrual, Dan 

Ukuran 

Perusahaan Pada 

Persistensi Laba. 

(Dewi & Putri,  

2015) 

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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4 Pengaruh Good 

Corporate 

Governance, 

Tingkat Hutang 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Persistensi Laba. 

(Nurochman & 

Solikhah,  2015) 

Jenis 

Penelitian: 

Kuantitatif 

Metode 

Analisis: 

Regresi 

Berganda 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen:  

Good 

Corporate 

Governance, 

Tingkat 

Hutang dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Good Corporate 

Governance 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

persitensi laba. 

Tingkat hutang 

dan ukuran 

perusahaan juga 

tidak terbukti 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

persitensi laba. 

5 Pengaruh 

Tingkat Hutang 

dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Terhadap 

Persistensi Laba 

Pada Perusahaan 

Manufaktur. 

(Putri & 

Supadmi, 2016) 

Jenis 

Penelitian: 

Kuantitatif 

Metode 

Analisis: 

Regresi 

Berganda 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen: 

Tingkat 

Hutang dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Tingkat hutang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

persistensi laba, 

sedangkan 

kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

persistensi laba. 

 

Beberapa penelitian diatas memiliki variabel dan hasil yang beragam 

dalam menguji persistensi laba. Salah satu hasil penelitian yang memiliki hasil 

yang berbeda antar satu peneliti dan peneliti lainnya adalah variabel tingkat 

hutang. Salah satu penelitian yang dilakukan Suwandika dan Astika (2013) 

dengan objek penelitian perusahaan perbankan menyebutkan bahwa tingkat 

hutang tidak berpengaruh signifikan pada persistensi laba. Berdasarkan 

penelitian terdahulu diatas maka perbedaan dengaan penelitian ini adalah objek 

penelitain dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer goods 

industry. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Signalling Theory 

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 memandang 

prospek perusahaan. 

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 

suatu tindakan manajemen perusahaan, yang memberikan petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Informasi mengenai jumlah aset yang mencerminkan ukuran perusahaan, 

tingkat leverage,  dan penjualan, yang terdapat dalam laporan hasil dari 

pertanggungjawaban manajemen atau pihak internal atas kinerjanya di 

perusahaan merupakan sinyal manajemen mengenai kemampuan perusahaan 
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menghasilkan laba yang persisten. 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 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. 

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

ini karena teori sinyal menggambarkan pentingnya informasi bagi investor 

yang akan 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 

Persada (2010) merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai 

indikator laba periode mendatang yang dihasilkan oleh perusahaan secara 

berulang-ulang dalam jangka panjang. Persistensi laba sering digunakan 

sebagai salah satu pengukur laba karena mengandung unsur predictive value 

sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk 

mengevaluasi kejadian masa lalu, sekarang dan masa depan. 

Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunkan sebagai indicator 

laba masa depan. Persistensi laba didefinisikan sebagai laba yang dapat 

digunakan sebagai pengukur laba itu sendiri. Artinya laba saat ini dapat 

digunakan sebagai indikator laba periode mendatang. Selanjutnya menurut 

Subramanyam (2014) dalam Safiq,M et al (2010) mengatakan bahwa dalam 

menganalisis laporan keuangan yang baik diidentifikasikan dari komponen laba 

yang stabil dan dapat diperkirakan atau disebut dengan persisten. Dalam 

melakukan analisis persistensi laba ini membantu untuk memperkirakan 

kepercayaan produktif dalam penilaian laba. Persistensi laba ini penting bagi 

pengguna laporan keuangan dalam menilai seberapa besar risiko perusahaan. 



15 
 

 

Definisi persistensi laba menurut Scott (2015) adalah revisi laba yang 

diharapkan dimasa mendatang yang diiplikasikan oleh oleh inovasi laba tahun 

berjalan sehingga persistensi laba dilihat dari inovasi laba tahun. 

 Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena 

menunjukkan bahwa peruahaan 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 

mempredikasi 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. Laba akuntansi 

sebelum pajak adalah laba atau rugi bersih yang diperoleh perusahaan sebelum 

dikurangi dengan beban pajak. 

Salah satu penilaian laba yang berkualitas adalah memiliki 

kesinambungan pada laba yang diperoleh setiap periodenya sehingga nantinya 

laba yang persisten cenderung stabil dan dapat mempertahankan labanya dari 

waktu ke waktu. Dimana persistensi laba akuntansi merupakan laba akuntansi 

yang diharapkan dimasa depan yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun 

berjalan. Oleh karena itu, salah satu komponen untuk menilai kualitas laba 

adalah persistensi laba.  

Pengukuran persistensi laba memfokuskan pada koefision regresi laba 

sekarang terhadap laba mendatang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari 

koefision slope regresi antara laba sekarang dengan laba mendatang. Jika 
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koefisiennya mendekati angka 1, maka persistensi laba hyang dihasilkan akan 

tinggi. Begitu juga sebaliknya jika koefisiennya mendakati nol, maka 

persistensi laba akan rendah atau transitory earning nya tinggi. Jika nilai 

koefisiennya bernilai negatif dapat diartikan bahwa nilai koefiisen yang lebih 

tinggi menunjukkan laba yang persisten. 

3. Tingkat Hutang 

Tingkat hutang didefinisikan sebagai rasio total hutang dibandingkan 

total aset. 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. 

    Tingkat hutang yang tinggi bisa memberi insentif yang lebih kuat bagi 

manajer untuk mengelola laba pada prosedur yang bisa diterima. Besarnya 

tingkat hutang juga akan menyebabkan perusahaan meningkatkan persistensi 

laba dengan tujuan mempertahankan kinerja yang baik di mata investor dan 

kreditor. Dengan kinerja yang baik tersebut maka diharapkan kreditor tetap 

memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, tetap mengucurkan dana, dan 

perusahaan akan memperoleh kemudahan dalam pembayaran (Sulastri, 2014). 
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Perusahaan lebih memilih menggunakan hutang sebagai sumber dana karena 

hutang dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan, sehingga pajak 

penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan lebih kecil (Anna, 2012). 

Penghematan pajak dapat menjadikan laba yang diperoleh perusahaan pun 

cukup besar. Memerlukan waktu yang cukup lama bagi perusahaan untuk 

memperoleh laba dengan hutang, juga dapat membiayai segala kebutuhan usaha 

yang membutuhkan dana yang cukup banyak. 

Hutang dibagi menjadi dua jenis yaitu hutang jangka pendek dan 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 utang jangka panjang merupakan 

sumber pembiayaan yang dialokasikan untuk ekspansi atau perluasan usaha 

karena perusahaan membutuhkan modal yang cukup besar dan memerlukan 

waktu 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 dan Wild (2012) menjelaskan bahwa hutang adalah 

sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan: (1) Bunga 



18 
 

 

atas sebagian besar utang 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.   

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya 

perusahaan. Siregar dan Siddharta Utama (2006) menyatakan bahwa 

perusahaan besar yang  telah mencapai tahap kedewasaan mencerminkan 

bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibandingkan perusahaan kecil. 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.  

Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya 

perusahaan dapat dilihat dari jumlah karyawan, total penjualan dalam satu 

periode, jumlah saham yang beredar dan total asetnya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan total aset sebagai alat ukur untuk melihat ukuran 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka laba perusahaan akan 

semakin persisten sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka laba 

perusahaan akan semakin tidak persisten. 

  Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya 

perusahaan. Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi persistensi laba. Romasari (2013), menyatakan bahwa ukuran 
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perusahaan dapat menentukan baik tidaknya kinerja perusahaan. Investor 

biasanya lebih memiliki kepercayaan pada perusahaan besar, karena 

perusahaan besar dianggap mampu untuk terus meningkatkan kinerja 

perusahaannya dengan berupaya meningkatkan kualitas labanya. 

 

C. Perumusan Hipotesis  

1. Pengaruh tingkat hutang terhadap persistensi laba 

Tingkat hutang merupakan besaran hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan. Besarnya tingkat hutang perusahaan akan menyebabkan 

perusahaan meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk 

mempertahankan kinerja yang baik dimata investor dan kreditor. Dengan 

kinerja yang baik tersebut maka diharapkan kreditor tetap memiliki 

kepercayaan terhadap perusahaan, dan mudah mengucurkan dana, sehingga 

laba perusahaannya agar dinilai baik oleh investor dan kreditor demi 

keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang (Fanani, 2010). Fanani 

(2010) menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap 

persistensi laba. Hal yang sama dinyatakan Pagalung (2006) dalam Suwandika 

dan Astika (2013), bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba.   

H1: Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap persistensi laba. 

 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap persistensi laba 

  Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya 

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 
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laba lebih rendah. Penelitian Nuraini (2014) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap persistensi laba. 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh  positif terhadap persistensi laba. 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

X1 

Tingkat Hutang 

X2 

Ukuran Perusahaan 

Y 

Persistensi Laba 


