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PENUTUP

4.3

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persistensi laba

terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia
periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Secara teoritis kualitas laba yang
baik akan meningkatkan kinerja perusahaan, baik kinerja pasar perusahaan
maupun kinerja operasional perusahaan. Persistensi merupakan suatu ukuran
kualitas laba yang didasari pandangan bahwa laba yang lebih sustainable atau
berkelanjutan merupakan laba dengan kualitas yang lebih tinggi. Nilai koefisien
regresi (b) yang mendekati angka satu menunjukkan persistensi laba yang tinggi
atau kualitas laba yang baik, sedangkan nilai b (koefisien regresi) yang mendekati
nol menunjukkan kualitas laba yang rendah. Apabila nilai persistensi semakin
mendekati angka satu menunjukkan bahwa laba tahun lalu semakin mampu
mempengaruhi atau mampu memprediksi laba yang akan datang atau semakin
mampu untuk memprediksi laba tahun berikutnya.
Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, jumlah perusahaan pada
penelitian ini sebanyak 763 data atau 109 perusahaan selama 7 (tahun) yang
menjadi sampel penelitian. Untuk menjawab perumusan masalah, tujuan hipotesis
penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear yang
hasilnya dalah sebagai berikut:
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1. Persistensi laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
perusahan dengan indikator ROA, hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung sebesar
3,250 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,021, uji F tersebut
menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan dengan indikator ROA. Selain itu dilihat dari
nilai thitung sebesar 2,623 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,009
uji t tersebut menunjukkan bahwa persistensi laba berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan, namun variabel kontrol size dan growth tidak memiliki
pengaruh terhadap ROA dilihat dari nilai thitung size sebesar 1,006 dengan
tingkat signifikan lebih dari 5% yaitu 0,315 dan growth sebesar

1,083

dengan tingkat signifikan lebih dari 5% yaitu 0,279. Sedangkan nilai R2 yang
yang sangat rendah sebesar 0,009 artinya hanya sebesar 0,9% variabel ROA
dapat dijelaskan oleh variabel independen persistensi laba dengan variabel
kontrol size dan growth, sedangkan sisanya 99,1% lainnya dijelaskan oleh
variabel lain selain ketiga variabel tersebut.

2. Persistensi laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
perusahan dengan indikator Tobin’s Q, hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung
sebesar 31,348 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,000, uji F
tersebut

menunjukkan

bahwa

variabel

independen

secara

simultan

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan indikator Tobin’s Q. Selain
itu dilihat dari nilai thitung sebesar 9,220 dengan tingkat signifikan kurang dari
5% yaitu 0,000 uji t tersebut menunjukkan bahwa persistensi laba
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berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan variabel kontrol size memiliki
pengaruh terhadap Tobin’s Q, dapat dilihat dari nilai thitung size sebesar -2,289
dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,022 dan growth tidak
memiliki pengaruh sebagai variabel kontrol terhadap Tobin’s Q dilihat dari
nilai thitung growth sebesar 0,159 dengan tingkat signifikan lebih dari 5%
yaitu 0,874. Sedangkan nilai R2 yang rendah sebesar 0,107 artinya hanya
sebesar 10,7% variabel Tobin’s Q dapat dijelaskan oleh variabel independen
persistensi laba dengan variabel kontrol size dan growth, sedangkan sisanya
89,3% lainnya dijelaskan oleh variabel lain selain ketiga variabel tersebut.

Berdasarkan uraian hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa
variabel independen persistensi laba memiliki pengaruh terhadap variabel
dependen kinerja perusahaan dengan indikator ROA dan variabel independen
persistensi laba memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kinerja perusahaan
dengan indikator Tobin’s Q, sehingga hipotesis pertama dan hipotesis kedua teruji
kebenarannya.

4.4

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan pada penelitian ini, diantaranya adalah :
1. Penelitian ini hanya dapat digeneralisasi untuk perusahaan manufaktur
saja, tidak dapat digeneralisasi untuk sektor industri lain.
2. Pada penelitian ini mengandung penyakit asumsi klasik yaitu normalitas,
heteroskedastisitas dan autokorelasi.
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3. Tidak dilakukan pengujian lebih lanjut atau pengobatan ketika ditemukan
adanya penyakit asumsi klasik

4.5

Saran
Dengan melihat hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas sektor industri penelitian
dengan menggunakan seluruh perusahaan yang go public di Bursa Efek
Indonesia dalam pemilihan sampel.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian lebih lanjut atau
pengobatan ketika menggunakan uji asumsi klasik dan ditemukan adanya
penyakit asumsi klasik
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